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FORORD
Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden skelen til størrelse, hvad areal angår.Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de beskrevne ejendomme.Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, vejenes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares i deres arkiv, der har far veoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er fotograferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra dette arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuld arbejde, som kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig håndbog rigere.Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1990/92.

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S8600 Silkeborg



-5-

RØDDING KOMMUNE

ABILKSKÆRVEJ 2, "ABILDSKÆR", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845398.ANDREAS HANSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1919, søn af Maren og Hans Christian Hansen.Valborg Hansen, husbestyrer, født d. 13.-9.-1927, datter af Maren og Hans Christian Hansen.A.H. har været på Ask Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1956 fra Johannes Jensen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 61 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1904, svinestald fra 1910 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 12 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.ABILDSKÆRVEJ 3, HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845194.HANS KUSK, gårdejer, født d. 29.-9.-1928, søn af Anne og Karl Kusk, gift d. 7.- 1.-1956 med Inge Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-2.-1928, datter af Sofie og Ole Søren Nielsen.H.K. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra faderen Karl Kusk. Gården har været i slægtens eje siden 1859.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 7 ha. er skov og 15 ha. er eng.Stuehuset er opført før 1800-tallet og senest restaureret i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1934, ungkvægstalde fra 1972 og 1981, staklade fra 1947, maskinhus fra 1922 og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 100 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, der er en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 70 salgtesvin årligt, desuden er der 40 stude. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 3 faste medhjælpere.ABILDSKÆRVEJ 5, ABILDSKÆR, 6510 GRAM, tlf. 74-845564.MARIE PEDERSEN, født d. 11.- 8.-1953, datter af Ruth og Vagn Beyer, gift d. 11.-8.-1973 med Erling Pedersen, automekaniker, født d. 20.-6.-1948, søn af Astrid og Sigfred Pedersen.M.P. arbejder som rengøringsassistent. Hun overtog gården 1.-3.- 1981 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 660.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 0,8 ha., 0,5 ha. er skov og 1,5 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1988, kvægstald og svinestald begge restaureret i 1968, lade fra 1957 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer, 9 ungdyr, 3 slagtekalve og 1 avlstyr af racen Simmentaler. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.



ANNEKSVEJ 3, "ANNEKSGÅRDEN", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847131.NIELS HOLM, gårdejer. Omtales under Gastrupvej 12.N.H. overtog gården i 1978 fra Hans Physant.Areal 33 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkr. 1910 samt vognskur fra 1855.N.H. ejer og driver også Gastrupvej 12, 6630 Rødding.BAKSTOLVEJ 1, LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-848960.BENNY LAURITZEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1963, søn af Grethe og Hans Lauritzen, bor sammen med Conny Kragh, sygeplejerske, født d. 7.-10.-1966, datter af Grethe og Oluf Kragh.B.L. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.- 1990 fra Aksel Christensen.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 40,2 ha., heraf 1,6 ha. skov.Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1992, kombineret kvæg- og svinestald fra 1926 moderniseret i 1983 og ændret til ungdyr i 1992, maskinhuse fra 1927 og 1974, lade fra 1926 og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

mejeribestyrer Knud Tage Fink.

BAKSTOLVEJ 2, "BAKSTOL", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-848471.ELI DALL, gårdejer, født d. 8.- 10.-1935, søn af Margrethe og Hans Dall, gift d. 22.-11.-1960 med Oda Jepsen, sygehjælper, født d. 5.-2.-1939, datter af Agnes og Andreas Jepsen. Parret har børnene: Pia, født d. 17.-9.- 1973 og Ole, født d. 27.-8.-1975. E.D. overtog gården i 1966 fraEjendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13,3 ha., 2 ha. er skov. Der er bortforpagtet 28 ha.Stuehuset er opført før 1775, det er udvidet i 1922 samt restaureret og moderniseret senest i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 moderniseret og udvidet i 1972, svinestald fra 1871 ændret til beboelse, garage, fyrrum og værksted i 1983 samt maskinhus fra 1913 udvidet i 1968. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.BAKSTOLVEJ 4, "BOMMELUND", MIKKELSBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848274. JENS THORØE, gårdejer, født d. 1.-1.-1939, søn af Agnes og Iver Thorøe, gift d. 25.-9.-1971 med Lotte Humlegaard, bibliotekar, født d. 19.-4.-1945, datter af Tove og Aksel Humlegaard. Parret har sønnerne: Morten, født d. 28.-2.-1973 og Steffen, født d. 6.-6.-1977.J.T. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra forældrene Agnes og Iver Thorøe. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet yderligere 12 ha.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af lagerhal til korn fra 1979, kornlade fra 1927 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps samt fremavlsbyg og -hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.BAKSTOLVEJ 6, "ABILDGÅRD", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-848349.HANS ARNE THOMSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1954, søn af Esther og Marquard Thomsen, gift d. 11.-2.-1978 med Iris Sølvbjerg Moldt, sygehjælper, født 23.-7.-1956,



-7- datter af Ragnhild og Lars Moldt. Parret har børnene: Tanja, født d. 13.-7.-1978, Torben, født d. 18.-3.-1981 og Tina, født d. 20.-7.-1985.Hans A. Thomsen har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier og for M.S.C. Han overtog gården i 1976 fra forældrene Esther og Marquard Thomsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet yderligere 30 ha., pr. 1.-4.- 1991 bliver de 26 ha. tilkøbt.Stuehuset er opført før 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1977 og 1978, lade fra 1912, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 halmfyr.BARSBØLMARKVEJ 1, BARSBØL MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 552268.ARNE SCHMIDT, gårdejer, født d. 15.-6.-1939, søn af Laura og Magnus Schmidt.A.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra forældrene Laura og Magnus Schmidt. Faderen byggede gården i 1929.Ejendomsskyld 660.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 udvidet og moderniseret i 1969, hønsehus fra 1930, lade fra 1929 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer, 10 ungdyr og 7 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. BARSBØLMARKVEJ 10, "KÆRMINDE", BARSBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-552581.EGON LIST, gårdejer, født d. 18.-1.-1945, søn af Ida og Johannes List.E.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra faderen Johannes List, som byggede den i 1929.Ejendomsskyld 690.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført i 1929, det er restaureret og udvidet fra 1979-80. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1929 samt maskinhus fra 1968 udvidet i 1985. Gården drives med en besætning på 15 ungdyr og 1 slagtekalv af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.BARSBØLMARKVEJ 14, "ELMELY", BARSBØL MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 552513.EJNAR VESTERGAARD, gårdejer, født d. 5.-2.-1940, søn af Kirstine og Anker Vester-
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14,9 ha. Der er bortforpagte! 14,2 ha.Stuehsuet er opført i 1929 og restaureret i 1975.

gaard, gift d. 20.-7.-1968 med Inga Andersen, lærer, født d. 17.-7.-1943, datter af Kathrine og Viggo Andersen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 3.-7.- 1970 og Britta, født d. 9.-6.- 1973.Ejnar Vestergaard har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1965 fra Gerda og Johannes Larsen.Ejendomsskyld 1.000.000. ArealAvlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1929 moderniseret fra 1969-70, lade fra 1929 og maskinhus fra 1979. Der er halmfyr.BARSLUNDVEJ 1, "LILLE BARSLUNDGÅRD", BARSLUND, 6630 RØDDING, tlf. 74-845260.ERLING JUEL JENSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1963, søn af Annemarie og Bonde Jensen, gift d. 9.-11.-1990 med Anne Hansen, sygeplejerske, født d. 22.-5.-1966, datter af Connie og Svend Hansen. Parret har datteren Ellen, født d. 7.-7.-1991.E.J.J. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Kaj Ebbesen. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 44,3 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet yderligere 17 ha.Stuehuset er opført i 1903, det er senest restaureret i 1978 og tilbygget i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1903 moderniseret i 1960, ungdyrstald fra 1974, maskinhus fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.BARSLUNDVEJ 4, "NYGÅRD", BARSLUND, 6630 RØDDING, tlf. 74-845461.JOHAN ANTON BLOMGREEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1940, søn af Dagny og Johan Anton Blomgreen, gift d. 9.-10.-1965 med Grethe Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 26.-10.-1945, datter af Else og Knud Pedersen. Parret har børnene: Jens Anton, født d. 9.-8.-1967, Karsten, født d. 4.-4.-1970, Mette, født d. 24.-2.-1972 og Knud, født d. 17.-6.-1976.J.A.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Landboforeningen og for Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund samt i repræsentantskabet for M.D. Food. Han forpagtede gården fra april 1963 til overtagelsen i april 1964 fra faderen Johan Anton Blomgreen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 49 ha., 5 ha. er eng. Der er forpagtet yderligere 60 ha.Stuehsuet er opført i 1934 og restaureret fra 1965-80. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 udvidet i 1974, ungkvægstald fra 1973, svinestald fra 1934 moderniseret til kalve i 1990, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1974, gastæt silo til korn samt 2 uden- og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 43 årskøer, 50 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, græs, kartofler, byg, rug og hvede. Der er 4 traktorer, 4 vandingsmaskiner, 3 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm og kold lufts gastørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.



-9- BARSLUNDVEJ 6, BARSLUND, 6630 RØDDING, tlf. 74-845178. JENS JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1943, søn af Helga og Arne Christensen, gift d. 11.-12.-1965 med Irene Petersen, kontorassistent, født d. 18.-10.-1945, datter af Ella og Sønik Petersen. Parret har børnene: Jan, født d. 17.-5.-1967, Lars, født d. 19.-6.-1969 og Helle, født d. 25.-11.-1972.J.J.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra faderen Arne Christensen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Der er forpagtet yderligere 50 ha.Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 ændret til søer i 1972, svinestald fra 1937 udvidet i 1969, fede- svinestald fra 1974, maskinhus fra 1978 og 1988, lade fra 1937, gastæt silo til korn og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der produceres 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, græs og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, halmfyr og anparter i vindmøller. På gården er ansat 1 fast medhjælper.J.J.C. ejer og driver også Fæstedvej 32, 6630 Rødding.BARSLUND VEJ 8, "STORE BARSLUNDGÅRD", BARSLUND, 6630 RØDDING, tlf. 74-845506.BONDE SCHMIDT JENSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1938, søn af Ragnhild og Frode Jensen, gift d. 12.-5.-1961 med Anne Marie Ebbesen, medhjælpende hustru, født d. 25.-9.-1943, datter af Anna og Svend Ebbesen. Parret har børnene: Dorte, født d. 11.- 11.-1961, Erling, født d. 28.-6.- 1963, Bjarne, født d. 20.-1.-1972 og Lone, født d. 8.-2.-1975.B.S.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1977 fra svigerfaderen Svend Ebbesen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.Ejendomsskyld 3.265.500. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 5 ha. er fredet mose og 2 ha. er skov. Der er forpagtet yderligere 14 ha.Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1977, svinestald fra 1765 ændret til kalve og garage i 1977, maskinhuse fra 1920 og 1978, gylletank fra 1988 samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 85 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 får af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 2 vandingsmaskiner.BASHOLTHUSEVEJ 3, MIKKELBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-841234.PEHR KNUDSEN, maskinhandler, født d. 22.-9.-1960, søn af Magda og Aage Knudsen, bor sammen med Janni Ågerup, bogholder, født d. 18.-7.-1963, datter af Lis Sørensen og Elvan Ågerup. Parret har sønnerne: Kristian, født d. 21.-10.-1987 og Mads, født d. 27.-6.-1989. P.K. overtog gården d. 15.-4.-1987 fra Hans Holst.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,5 ha. Der er bortforpagtet 25 ha.Stuehsuet er opført omkr. 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, 3 minkhaller fra 1988 og 1989 samt maskinhus fra 1989. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford samt en bestand på 200 minktæver.



-10-BOMMERLUNDVEJ 3, GRØNNEBÆK MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552492.PETER DALL, gårdejer, født d. 15.-1.-1960, søn af Karen og Harald Dall, gift d. 6.-6.-1987 med Connie Thomsen, sygehjælper, født d. 9.-1.-1962, datter af Inga og Jens Peter Thomsen. Parret har børnene: Martin, født d. 26.-6.-1986, Kristine, født d. 27.-9.-1988 og Thomas, født d. 10.-3.-1991.P.D. arbejder som maskin- og traktorfører, han har været på Riber Kjærgård Grundskole og Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1987 fra faderen Harald Dall, som byggede den i 1957.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,5 ha.Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1957 ændret fedesvinestald i 1973, 2 minkhaller fra 1988, svinestald fra 1974 senere ændret til lager og værksted, lade fra 1957 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt, desuden er der en bestand på 130 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og 2 fodersiloer.

F.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole,

BOMMERLUNDVEJ 4, "GAMMELENGGÅRD", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-553127.FOLMER NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1952, søn af Petra og Gunnar Nielsen, gift d. 15.-9.- 1979 med Anna Nielsen, gårdejer, født d. 21.-5.-1959, datter af Birthe og Niels Nielsen. Parret har døtrene: Anette, født d. 8.- 1.-1981, Marianne, født d. 19.-4.- 1983 og Signe, født 16.-9.-1989. han er medlem af repræsentantskabet for M.S.C. A.N. er medlem af bestyrelsen for Jels Husholdningsforening. Parret overtog gården i 1986 fra Hans Anton Jessen.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 64 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er forpagtet yderligere 4 ha.Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1986-87. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, ungkvægstald fra 1980, svinestald fra 1870 ændret til kalve i 1983, lade fra 1975, maskinhus fra 1990, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 80 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst, ensilering og roer. På gården er der husbondafløser i ferier og på fridage.BOMMERLUNDVEJ 5, "BOMMER- LUND", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552492.IVER K. BJERG, gårdejer, født d. 11.-5.-1923, søn af Karen Marie og Jørgen Bjerg, gift d. 28.- 5.-1949 med Gudrun Madsen, husmor, født d. 8.-2.-1924, datter af Hanne og Alfred Madsen. Parret har døtrene: Karen Marie, født d. 10.-2.-1952 og Hanne, født d. 11.-3.-1955.I.K.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1964 fra Michael Dons.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1947 ændret til svin i 1964, svinestald fra 1953 ændret til fedekyllinger i



-11- 1964, lade fra 1947 og maskinhus fra 1945. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående ar raps, hvede og fremavlsbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.BREM NORDVEJ 1, BREM, 6630 RØDDING, tlf. 74-842860.NIELS NEDERBY, gårdejer, født d. 23.-1.-1963, søn af Elin og Jens Peder Nedeby, gift d. 25.-7.-1987 med Anitta Jacobsen, kontorassistent, født d. 11.-9.-1963, datter af Merenthe og Harald Jacobsen.N.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1988 fra Flemming Jensen.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 36,7 ha., heraf 16 ha. eng. Der er forpagtet yderligere 25 ha.Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970 moderniseret til malkekøer i 1974, 2 kyllingehus fra 1967 og 1 fra 1969, lade fra omkr. 1968, maskinhus fra omkr. 1969 og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en årlig produktion på 120.000 kyllinger til slagtning. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 4 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp. BREM NORDVEJ 2, "STENSGÅRD", BREM, 6630 RØDDING, tlf. 74-841297.CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1934, søn af Dorthea og Holger Hansen, gift d. 26.-4.-1958 med Kirsten Friis Boisen, medhjælpende hustru, født d. 24.-3.-1934, datter af Sisse og Viggo Boisen.C.H. har været på GråstenLandbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra svigerfaderen Viggo Boisen. Gården har været i slægtens eje siden 1640.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 8 ha, 2 ha. er skov. Der er for- pagtet yderligere 10 ha.Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 udvidet i 1976, svinestald fra 1961 ændret til ungdyr i 1976 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 90 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.BREM NORDVEJ 3, "NORDGÅRDEN", BREM, 6630 RØDDING, tlf. 74-841714.NIELS J. MATHIESEN, gårdejer, født d. 7.-7.-1939, søn af Jacobine og Hans Mathiesen, gift d. 10.-2.-1961 med Oda K. Kaltof- te, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1942, datter af Rikke og Hans Kaltofte. Parret har børnene: Lone, født d. 9.-5.-1961 og Hans Christian, født d. 9.-8.-1964. N.J.M. er medlem af bestyrelsen for Nordslesvisk Landboforening og Danpo Fjerkræ-slagteri, formand for Bygning og Maskinudvalget i Sønderjyllands Amt samt aktiv træner og leder for Håndbold Sporten. Han overtog gården i august 1968 fra faderen Hans Mathiesen. Gården har været i slægtens eje siden 1952.Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er 3 ha. skov, 5 ha.



-12- eng samt noget plantage. Der er forpagtet yderligere 4 ha.Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungkvægstald fra 1969, foderlade fra 1973, halmlade fra 1976, løsdriftsstald fra 1969, 4 kyllingehuse opført i perioden 1962-76, maskinhuse fra 1970 og 1987, lade fra 1912 restaureret i 1970, roehus fra 1979, værelser og værksted samt garager fra 1972 og 4 inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 67 årskøer og 67 ungdyr af racen Jersey, desuden er der en produktion på 55.000 kyllinger til fedning. Planteproduktionens salgsafgrøde er fremavlsbyg. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gummigede, 1 rendegraver, 1 mini bigpresser, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper samt ekstra hjælp i høst og forår.

ha. skov. Der er bortforpagtet 8,5 ha. eng.

BREM NORDVEJ 4, "ENGHAVE", BREM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 842625.HANS CHRISTIAN MATHIESEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1964, søn af Oda K. og Niels J. Mathiesen. H.C.M. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole og Tønder Grundskole. Han overtog gården i april 1989 fra Johannes Hansen. Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 68 ha., heraf 8,5 ha. eng og 1Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1912, svinestald fra før 1900 restaureret omkr. 1970, lade fra omkr. 1912 udvidet med kornsiloanlæg i 1962, maskinhus fra 1978 samt vognport og garage. Gården drives med en besætning på 70 slagtekalve af racen Jersey, til lyst kød. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og fremavlsbyg. Der er plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.BREMVEJ 1, BREM, 6630 RØDDING, tlf. 74-841874.TORBEN NØRGAARD LYDIKSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1963, søn af Gunhild og Arne Lydiksen, gift d. 4.-7.-1992 med Birgitte Dyhr Lorenzen, folkeskolelærer, født d. 6.-11.-1965, datter af Ellen og Niels Christian Lorenzen.T.N.L. har været på Tønder Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1990 fra faderen Arne Lydiksen. Gården har været i slægtens eje siden 1962.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21,7 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet yderligere 32 ha.Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1902 ombygget til svin i 1969, fedesvinestald fra 1963, sostald fra 1976, lade fra 1929, maskinhus fra 1976 ændret til smågrise i 1991 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 85 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.T.N.L. driver også Gastrupvej 1, 6630 Rødding.BREMVEJ 2, BREM, 6630 RØDDING, tlf. 74-821680.PETER SKØTT, gårdejer, født d. 2.-9.-1952, søn af Elisabeth og Hans Skøtt, gift d. 10.-8.-1974 med Kirsten Schmidt, gårdejer, født d. 13.-12.-1955, datter af Magda og Ove Schmidt. Parret har børnene: Kelvin, født d. 5.-11.-1973, Tommy, født d. 1.-12.- 1974, Karen, født d. 24.-5.-1982 og Tanja, født d. 7.-8.-1987.P.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1974 fra P.S.'s fader Hans Skøtt. Gården har været i slægtens eje siden 1931.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 1,5 ha. er eng. Der er forpagtet yderligere 70 ha.Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974 udvidet i



-13- 1979, ungkvægstald fra 1990, foderlade fra 1979, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 85 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 skoledreng.BREMVEJ 4, "HERMANSMINDE", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-821682.RUTH EVELYN JEPSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1931, datter af Julie Astrid og Peter Nielsen Svendsen, gift d. 12.-7.-1952 med Herman Andreas Jepsen, født d. 26.-10.-1912, søn af Tjebbend og Martin Andreas Jepsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 18.-3.-1950, Julie Evelyn, født d.13.-4.-1953 og Kurt, født d. 25.-5.-1957.Gården blev forpagtet i 1946 til overtagelsen d. 1.-11.-1954 fra H.A.J.'s fader Martin Andreas Jepsen. Gården har været i slægtens eje siden 1896.Ejendomsskyld 750.000. Areal 18,7 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1864, det er restaureret og udvidet i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 moderniseret og udvidet i 1964, roehus og roekammer fra 1964, maskinhus fra 1965 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 15 årskøer, 17 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.BREMVEJ 5, BREM, 6630 RØDDING, tlf. 74-821681.CHRISTIAN LUND, gårdejer, født d. 22.-8.-1950, søn af Clara og Christian Lund.C.L. er chauffør ved M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra moderen Clara Lund. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1918.Ejendomsskyld 690.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført omkr. 1820, det er udvidet og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1956-57 samt lade fra 1954. Besætningen består af høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

1977 og Mette, født d. 11.-4.-1980.

BRUDSIGVEJ 1, "HØJVANG", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848476.JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1947, søn af Gudrun og Kresten Hansen, gift d. 2.- 10.-1971 med Dorthe Dinah Mu- xoll Schrøder, medhjælpende hustru, født d. 22.-4.-1949, datter af Carla og Richard Schrøder. Parret har børnene: Ellen, født d. 24.-6.-1972, Marie, født d. 2.- 4.-1974, Peter, født d. 28.-6.-



-14-J.H. har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af kredsbestyrelsen for D.L.G. Han overtog gården i 1970 fra forældrene Gudrun og Kresten Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er opført i 1863. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 udvidet i 1970 og 1975, gammel stald fra omkr. 1863, lade fra 1914, maskinhus fra 1985, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og træfyr. BRUDSIGVEJ 2, LANGAGER, 6630 RØDDING, tlf. 74-848522. KNUD HAAHR LARSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1950, søn af Inga og Kristian Larsen, gift d. 11.-8.-1973 med Martha Larsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-8.-1951. Parret har børnene: Anja, født d. 13.-2.-1974 og Rune, født d. 27.-2.-1977.K.H.L. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1980 fra Ove Holm.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 39 ha. Der er forpagtet yderligere 10 ha.Stuehuset er opført i 1774 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet i 1970, svinestald ændret til ungkvægstald i 1972, lade fra før 1950, maskinhus fra omkr. 1950, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 58 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fast medhjælper.BRUNSHØJ 4, TVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-846321.SVEND ÅGE HANSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1950, søn af Sigrid og Niels Ebbesen Hansen, gift d. 14.-2.-1979 med Dagny Bennetsen, gårdejer, født d. 14.-2.-1952, datter af Maria og Eskild Winther Bennetsen. Parret har børnene: Margit Elisabeth, født d. 24.-12.-1980, Allan, født d. 30.-12.-1982 og Kenneth, født d. 24.-11.-1984.D.B. arbejder som fabriksarbejder. Parret forpagtede gården fra 1971 til overtagelsen d. 1.-10.-1974 fra S.Å.H.'s fader Niels Ebbesen Hansen. Gården har været i slægtens eje siden 1940.Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 15,1 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet yderligere 19 ha.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 moderniseret til svin i 1976 og ændret til ungkreaturer i 1979, kvægstald fra 1977 samt lade fra 1977 ændret til dybstrøelsesstald i 1990. Gården drives med en besætning på 37 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.BRÆNDSTRUPVEJ 24, 6630 RØDDING, tlf. 74-822326.KRISTIAN KORSHOLM ENEVOLDSEN, mekaniker, født d. 30.-3.-1952, søn af Anna og Otto Enevoldsen, bor sammen med Jette Worthmann, sygehjælper, født d. 26.-7.-1962, datter af Jytte og Ib Nielsen. Parret har børnene: Michael, født d. 29.-7.-1987, Morten, født d. 5.-12.-1991 og Birgitte, født d. 1.-3.-1981.K.K.E. er formand for vandværket i Brændstrup samt medlem af Borgerforeningen i Brændstrup. J.W. er næstformand i Teaterforeningen i Rams Herred. K.K.E. overtog gården i december 1976 fra H. P. Jørgensen.Ejendomsskyld 570.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. skov og krat samt 5 ha. eng. Der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1942, det er restaureret i 1981 og 1987. Avlsbygningerne består af lade og kvægstald fra 1942. På gården er der 1 pony og noget fjerkræ. Der er træfyr.



-15- BRÆNDSTRUPVEJ 26, "WAG- NERSGÅRD", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-841530. ANNY TERP TYCHSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1950, datter af Lilly og Aage Terp Nielsen, gift d. 12.-7.-1975 med Alexander Tychsen, advokat, L.H., født d. 26.-11.-1950, søn af Ingrid og Herbert Tychsen. Parret har børnene: Carol, født d. 10.-8.-1976, Tycho, født d. 5.-7.-1978, Lean-der, født d. 27.-6.-1983 og Elias, født d. 26.-9.-1985.A.T.T. er modelkonstruktør og lærer. Hun overtog gården d. 31.-12.-1978 fra Marinus Tved.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., her af 3 ha. eng og krat. Der er bortforpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1848 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 ændret til heste og høns i 1985 samt lade fra 1848. På gården er der 2 heste; 1 Holstener og 1 travhest samt ænder, gæs, høns og duer. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, raps, frø og hvede. Der er 1 traktor.BRØSTRUP BYGADE 1, BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845144.OLE PEDERSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1923, søn af Marianne og Niels Jensen Pedersen, gift d. 22.-7.-1960 med Kaja Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-5.-1938, datter af Mary og Alfred Nielsen. Parret har sønnen Niels, født d. 10.-9.-1962. O.P. overtog gården i 1949 fra faderen Niels Jensen Pedersen. Gården har været i slægtens eje siden 1934. Ejendomsskyld 580.000. Areal 8,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er bortforpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 udvidet i 1951, svinestald fra 1934 senere ændret til kreaturer, lade fra 1934 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen Limousinekryds samt 6 moderfår af racen Texel. Der er oliefyr.BRØSTRUP BYGADE 2, BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845147.MADS CHRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1955, søn af Ida og Villy Rasmussen, gift d. 18.-8.-1979 med Inge Marie Roos, medhjælpende hustru, født d. 10.-11.-1955, datter af Marie og Hans Christian Roos. Parret har børnene: Dennis, født d. 31.- 12.-1980, Heidi, født d. 2.-9.-1983 og Alice, født d. 27.-6.1-1988.M.C.R. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra faderen Villy Rasmussen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 2 ha. er frasolgt, der er 1,5 ha. skov. Der er forpagtet yderligere 8 ha.Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kombineret lade og kvægstald



-16- fra 1959, maskinhus fra 1978, gylletank, udendørs køresilo samt togvogne indrettet som kalvehytter. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 1 ridehest og nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 kornsiloer og kold lufts tørreri. BRØSTRUP BYGADE 7, BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845292.KJELD LARSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1958, søn af Dagmar og Svend Aage Larsen, gift d. 5.-8.- 1989 med Tove Nielsen, sekretær, født d. 31.-5.-1965, datter af Esther og Bendt Nielsen. Parret har døtrene: Christina, født d. 16.-3.-1989 og Annika, født d. 17.-10.-1991.K.L. har været på Ladelund Grundskole og er uddannet landbrugstekniker fra Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra faderen Svend Aage Larsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha. Der er forpagtet yderligere 10 ha.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1954 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 ændret til ungdyr i 1973, kostald fra 1972, lade fra 1956, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 20 ungdyr af racerne SDM og RDM samt 25 slagtekalve af racen Limousinekryds. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 kombifyr.BRØSTRUPGÅRD 1, "BRØSTRUPGÅRD", BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-841312.KVÆGAVLSFORENINGENS BESTYRER BO OLESEN, født d. 9.-3.- 1958, søn af Aase og Holger Olesen, gift d. 7.-9.-1991 med Jea- nitte Lundzvist, født d. 7.-12.- 1966, datter af Inge-Lise Engel og Berndt Lundzvist. Parret har sønnen Mikkel, født d. 21.-1.- 1991.J.L. har været på Ladelund Grundskole. B.O. har været på Ladelund Grundskole og Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Landboungdom i Sønderjylland og medlem af bestyrelsen for Linkogas. Han overtog gården i 1958 fra Bernhart Olesen. Ejendomsskyld 4.141.000. Areal 66 ha. Der er yderligere forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kostald fra 1958, kalve- og ungdyrstald fra 1976, svinestald fra 1958 ænderet til kalve i 1967, foderlade fra 1989, lade fra 1941, maskinhus fra 1958 samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 85 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM, RDM og Jersey, desuden er der 30 kalve og 110 ungdyr til afprøvning. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt linkogasænlæg. På gården der ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.BÆKAGER 3, "HEGNSGÅRD", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552241. AAGE MUNKSGÅRD, gårdejer, født d. 15.-2.-1938, søn af Kristine og Kristian Munksgård, gift d. 30.-4.-1962 med Ingrid Jensen, medhjælpende hustru, født d. 10.-12.-1938, datter af Agnes og Christian Jensen. Parret har børnene: Ole, født d. 5.-5.-1963, Erik, født d. 20.-2.-1966 og Tina, født d. 23.-3.-1970.



-17- Aage Munksgård har været på Korinth Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for M.D. Food og D.L.G. Sønderjylland samt formand for Havekredsen i Sommersted og Jels. I.J. er formand for Husholdningsforeningen i Jels. AA.M. overtog gården i 1961 fra faderen Kristian Munksgård.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 moderniseret og udvidet i 1979, ungkvægstald fra 1975, foderlade og maskinhus fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 30 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og anpart i vindmølle. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.BÆKAGER 4, GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552341.LAURIDS JENSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1942, søn af Edith og Johan Jensen, gift d. 12.-4.-1969 med Gerda Rasmussen, sygehjælper, født d. 22.-1.-1944, datter af Petra og Søren Rasmussen.L.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Nordslesvisk Landboforening. Han overtog gården i 1969 fra faderen Johan Jensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 950.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha., 1,5 ha. er eng. Der er yderligere forpagtet 15 ha. samt driftsbygninger til mink og pelseri.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 senest restaureret og fornyet i 1977, lade fra 1919 ændret med spalte til ungkreaturer i 1975, minkhaller fra 1985 og 1987, foderlade fra 1977 og indendørs køresilo. Indtil d. 1.-4.-1992 blev gården drevet med en besætning på 25 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, idag er der 1.230 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og fremavlshavre. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Under Bækager 4 hører også gården Bækager 2, som blev tilkøbt 1.-9.-1990.BÆKAGER 5, GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552744. AKSEL ANDERSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1952, søn af Anna Marie og Alfred Andersen, gift d. 9.-7.-1983 med Solveig Nielsen, husassistent, født d. 17.-1.- 1962, datter af Kirsten og Gunnar Nielsen. Parret har døtrene: Britta, født d. 15.-7.-1984 og Tove, født d. 17.-6.-1986.A.A. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1984 fra Hans P. Jessen.Ejendomsskyld 770.000. Areal 13 ha.Stuehsuet er opført i 1920 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1920 udvidet i 1957 og moderniseret i 1990, lade fra 1920 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 13 årssøer, der produceres 260 slagtesvin årligt, desuden er der 1 tyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og rug. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.



-18-CHR. SØRENSENSVEJ 6, "LILLE SUNDBØLGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848295.JØRGEN KJÆR NISSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1942, søn af Petra og Harvig Nissen, gift d. 17.-6.-1972 med Ivanda Dölum, sygehjælper, født d. 11.-9.-1944, datter af Laura og Gunnar Dölum. Parret har børnene: Lulu, født d. 17.-11.-1973, Christina, født d. 18.-2.-1981 og Maybritt, født d. 25.-11.-1965.J.K.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af kredsledelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 1.-7—1968 fra faderen Harvig Nissen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1900.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42,5 ha., heraf 0,5 ha. plantage og 3 ha. eng.Stuehuset er udflyttet i 1775 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 ændret til rister og udvidet i 1973, svinestald fra 1942 ændret til ungkvæg i 1970, sostald moderniseret i 1952, lade samt svine- og kalvestald fra 1933, lade fra 1913 udvidet i 1953, maskinhus fra 1946 og bilgarage fra 1949. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 27 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt 5 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri, staldvarme til stuehus samt anpart i vindmølle. CHR. SØRENSENSVEJ 10, "AA- RUPGAARD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848394.GREGERS KRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1942, søn af Inger og Peter Kristensen, gift d. 25.- 4.-1964 med Klara Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 2.-4.- 1944, datter af Ingeborg og Martin Knudsen. Parret har sønnerne: John, født d. 14.-2.-1965, Finn, født d. 25.-2.-1966 og René, født d. 26.-11.-1970.G.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Frands Bruun. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 1 ha. er skov og 5 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1778 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 ændret til ungdyr i 1976, kvægstald fra 1976, minkhus fra 1988, lade fra 1914, maskinhuse fra 1914 og 1956, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 62 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af race af racen SDM samt 150 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og træfyr. På gården er ansat 1 fodermester.DOVER KIRKEVEJ 2, "AAR- LUND", AARLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855189.FRODE JUNKER LAUGESEN, landmand, født d. 19.-12.-1927, søn af Else og Kristian Lauge- sen, gift d. 4.-6.-1988 med Lydia Jensen, husmor, født d. 4.-8.-1926, datter af Kristine og Aksel Jensen. F.J.L. overtog gården i 1969 fra faderen Kristian Lauge- sen.Ejendomsskyld 660.000. Areal 16 ha.Stuehuset er opført i 1933-34 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1933-34 restaureret i 1952, lade fra 1952 og maskinhus fra 1937 senere udvidet. Gården drives med en besætning på 10 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 høns. Der er 2 traktorer.



-19-

sin far. Han har været på Riber Kjærgård Grund-

DOVER KIRKEVEJ 6, "VESTAGER GÄRD", AARLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855158.CHRISTIAN JØRGENSEN, født d. 4.-9.-1965, søn af Karen og Peter Jørgensen, bor sammen med Tine Christensen, laborant, født d. 30.-9.-1969, datter af Lone og Vally Chistensen. Parret har sønnen Martin, født d. 23.- 4.-1991.C.J. er landbrugsmedhjælper ved og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1986 fra Bodil og Niels Jørgen Gammelgård.Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af fedekalvestalde fra 1976 og 1982 begge ændret til fedesvin i 1988, lade fra 1982 ændret til dybstrøelse til fede- svin i 1989 samt gylletank fra 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, ærter, hvede og byg. Der 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts gennemløbstørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til alt markarbejdet.DOVER KIRKEVEJ 8, "ØSTERVANG", BARSBØL, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855180.JENS HANSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1921, søn af Anna og Hans Hansen, gift d. 5.-10.-1950 med Annemarie Nielsen, født d. 24.-5.-1931, datter af Margrethe og Gregers Nielsen. Parret har børnene: Marianne, født d. 24.- 1.-1954 og Preben, født d. 7.- 1.-1963.J.H. overtog gården i 1950 fra Niels Spangsberg Jensen.Ejendomsskyld 700.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 0,3 ha. eng. Stuehuset er opført i 1912 og senest restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942 udvidet og moderniseret i 1975 samt lader fra 1976 og 1980. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 15 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri.DOVER KIRKEVEJ 12, BARSBØL, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855402. MADS PEDER PEDERSEN, landmand, født d. 4.-12.-1944, søn af Martha og Magnus Pedersen, gift d. 24.-9.-1967 med Henny Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 2.- 5.-1946, datter af Astrid og Magnus Nielsen. Parret har sønnerne: Jan, født d. 26.-10.- 1968, Per, født d. 26.-4.-1971, Kim, født d. 5.-3.-1974 og Palle, født d. 12.- 12.-1976.Parret har et rengøringsfirma. M.P.P. overtog gården i 1977 fra Svend Hansen.Ejendomsskyld 440.000. Areal 11 ha.Stuehuset er opført i 1959 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af



-20- kvægstald fra 1959 ændret til lager i 1978 og maskinhus fra 1989. På gården er der 40 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær, markærter og hvede. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. DOVER MARKVEJ 1, "LINDEGÅRD", DOVERMARK, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855173.HOLGER WIND, gårdejer, født d. 18.-4.-1928, søn af Klara og Jørgen Wind, gift d. 30.-11.-1960 med Gerda Puggaard, medhjælpende hustru, født d. 28.-1.-1940, datter af Anna og Harald Puggaard. Parret har datteren Hanne, født d. 12.-4.-1965.H.W. overtog gåden d. 1.-7.-1960 fra faderen Jørgen Wind.Ejendomsskyld 970.000. Areal 30,2 ha., heraf 3,5 ha. skov og 1 ha. eng. Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1889, svinestalden er moderniseret i 1975. På gården er der 10 tyrekalve af blandet kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, raps og græs til tørring. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.DOVER MARKVEJ 2, "SKOVGÅRD", KROGSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-847281. PEDER GEJL, gårdejer, født d. 1.-11.-1930, søn af Birtha og Aksel Gejl, gift d. 6.- 12.-1957 med Erna Marie Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-2.-1936, datter af Anna og Ejner Knudsen. Parret har døtrene: Hanne, født d. 18.-9.-1960 og Mette, født d. 3.-6.-1975.P.G. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra november 1957 til overtagelsen i 1960 fra forældrene Birtha og Aksel Gejl, faderen købte den i 1927. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 10 ha. græs. Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 moderniseret og udvidet i 1972, spaltestald fra 1972, svinestald fra omkr. 1900 senere ændret til kalve, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1965, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 80 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 rideheste/avlsheste af racen Hannovo- raner. Der er 3 traktorer, kornsilo, kold lufts tørreri, halmfyr samt Linkogasanlæg. På gården er ansat 1 skoledreng.DOVER MARKVEJ 3, "SKOVGÅRD", DOVERMARK, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855174. HENNING LASSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1960, søn af Thyra og Christian Lassen, gift d. 17.-6.-1989 med Doris Andersen, børnehavepædagog, født d. 1.-8.-1963, datter af Inger og Hans Andersen. Parret har datteren Trine, født d. 24.-10.-1990.H.L. har været på Riber Kjærgård Grund- og Landbrugsskole, han er medlem af amtsbestyrelsen for DDGU. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra faderen Christian Lassen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 57 ha. Der er forpagtet 51 ha.Stuehuset er opført i 1859 og restaureret fra 1970-72. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1906, minkhaller fra 1985, 1986 og 1987, fedesvinestald fra 1962, fede- stald fra 1976 moderniseret i 1992, garage fra 1982, lade fra 1906, foderlade fra 1904, maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt, desuden er der 410 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græs til tørrestation. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og Linkogasanlæg. På gården er ansat 1 skoledreng.FARRISVEJ 16, "FARRISGÅRD", FARRIS, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551107.IVER ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1911, søn af Inri Thyra og Mads Andersen. I.A. overtog gården i 1950 fra forældrene Inri Thyra og Mads Andersen.



-21- Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 87,5 ha., heraf 4 ha. skov."Farrisgård"s stuehus er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald,lade og maskinhus alle fra 1912, maskinhuset er udvidet i 1924. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet. Pr. 1.-3.-1992 blev gården solgt til Finn Petersen.
FARRISVEJ 32, "NÅLKJÆRGÅRD", FARRIS, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551164.NIELS PAGH HANSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1937, søn af Anna Sofie og Ludvig Emanuel Hansen.N.P.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1966 fra arvingerne efter Fru Rosholm.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 70,8 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet yderligere 70 ha.Stuehuset er opført i 1853 og restaureret i 1969 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 udvidet i 1928, hestestald fra 1912, slagtesvinestald fra 1978, kornlade fra 1927 samt lader fra før 1912 og 1978. Gården drives med en slagtesvine- produktion på 1.550 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsbyg, raps, hvede og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.FARRISVEJ 33, FARRIS, 6630 RØDDING, tlf. 74-551117.JOHANNES SCHULTZ, gårdejer, født d. 4.-2.-1931, søn af Marie og Morten Schultz, gift d. 9.-7.- 1960 med Karen Margrethe Petersen, medhjælpende hustru, født d. 1.-10.-1933, datter af Kathrine og Carl Petersen. Parret har døtrene: Marianne, født d. 5.-8.— 1961, Birthe, født d. 23.-4.-1964 og Grethe, født d. 30.-5.-1971.J.S. er medlem af bestyrelsen for Farris og Omegns Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra Iver Godeberg.Ejendomsskyld 1.110.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha.Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1914 udvidet i 1966, lade fra 1914 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en besætning på 15 årskøer, 18 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM samt 4 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.FARRISVEJ 34, "HJORTLUNDGÅRD", OVER JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-551235. SØREN CHRISTIAN KONGSTED, gårdejer, født d. 8.-10.-1934, søn af Anni og Christian Kongsted, gift d. 27.-6.-1958 med Ena Sonne Ringby, gårdejer, født d. 7.-8.- 1935, datter af Poula Marie og Thomas Andreas Ringby. Parret har børnene: Paul- Christian, født d. 23.-3.-1959, Anne-Li, født d. 15.-2.-1962 og Kim, født d. 8.-5.-1969.



-22-E.S.R. er overlærer i Jels. S.C.K. er koordinator ved A.M.U. Center Sønderjylland og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra faderen Christian Kongsted. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 52,3 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 3,6 ha. er skov og 1,5 ha. er mose og krat. Der er bortforpagtet 40 ha.Stuehuset er opført i 1900, det er løbende restaureret og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 modernisereet med spalter i 1973, minkhal og maskinhus fra 1985 samt lade fra 1912 ændret til svin i 1976. Gården drives med en besætning på 11 årsammekøer, 11 ungdyr, 6 slagtekalve og 1 tyr af racen Charolais. Der er 2 traktorer, 1 grøntsnitter og halmfyr.FARRISVEJ 36, "JUELSMINDE", TROLDKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-551225.FRITS CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1933, søn af Laura og Frede Christoffersen, gift d. 18.-9.-1957 med Rikke Jensen, medhjælpende hustru, født d. 10.- 9.-1933, datter af Dorette og Frederik Jensen. Parret har sønnerne: Finn, født d. 28.-6.-1962 og Tom, født d. 17.-5.-1965.F.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1963 fra Alma Sørensen.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 24,8 ha.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 ændret og moderniseret til svin i 1963, sostalde fra 1964 og 1978, kornlade fra 1926, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning på 75 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.FARRISVEJ 40, "BODILKÆR", JELS TROLDKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-551135.HANS ERIK BUHL, landmand, født d. 5.-8.-1934, søn af Emilie Karoline og Hans Buhl, gift d. 13.-6.-1959 med Inga Friis, ekspeditrice, født d. 4.-7.-1937, datter af Dorthea og Hans Friis. Parret har børnene: Margit, født d. 21.-9.-1959, Jens Erik, født d. 6.-10.-1962 og Grete, født d. 19.- 5.-1964.H.E.B. har arbejdet som maskinarbejder i 15 år og har været på Korinth Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1959 til overtagelsen i 1962 fra faderen Hans Buhl. Ejendomsskyld 950.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2 ha. mose.Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1854 samt maskinhus fra 1960. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Simmentaler samt en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, brødhvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træ- og oliefyr.FOLDINGBROVEJ 3, "HJERTING NØRREGÅRD", HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74-841466.ESKILD WIND, gårdejer, født d. 24.-2.-1939, søn af Aje og Hans Wind, gift d. 8.- 7.-1972 med Margrethe Brink Schmidt, stiftsfuldmægtig, født d. 26.-6.-1945, datter af Thyra og Gunnar Schmidt. Parret har døtrene: Susanne, født d. 2.-10.-1974 og Charlotte, født d. 4.-10.-1979.E.W. er ansat ved Landboorganisationernes Husdyrformidling og har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen i Landboforening og Avlsforening SDM Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra faderen Hans Wind.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-23- stald, ungdyrstald og lade alle fra 1985, svinestald fra 1970, maskinhus fra 1980, gastæt silo til ensilage fra 1975, gastæt kornsilo fra 1985 og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 1.250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester.FOLDINGBROVEJ 4, "SOLHØJ", HJERTING, 6630 RØDDING.NIELS FUGLSANG MAURITSEN, gårdejer. Omtales under Toftlundgårdvej 8.N.F.M. overtog gården i 1990 fra Svend Mauritsen. Farfaderen købte gården i 1910.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. skov.Stuehuset er opført før 1900.N.F.M. ejer og driver også Toftlundgårdvej 8, 6600 Vejen.FOLDINGBROVEJ 6, DOVER, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855176. BRUNO PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1937, søn af Magdalene og Viggo Bruhn Pedersen, gift d. 23.-6.-1973 med Tove Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-2.-1953, datter af Anna og Richard Nielsen. Parret har børnene: Kurt, født d. 7.-5.-1974, Marianne, født d. 19.-1.-1977 og Britta, født d. 28.-4.-1983.B.P. overtog gården i 1972 fra faderen Viggo Bruhn Pedersen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17,6 ha. Der er forpagtet yderligere 26 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, kvægstald fra før 1900 moderniseret og ændret til ungkvæg i 1974, lade fra omkr. 1938, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1960 samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 80 årskøer og 85 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.FOLDINGBROVEJ 7, "BAKKEGÅRD", HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841366.FRODE TRYK, gårdejer, født d. 13.-3.-1925, søn af Kathrine Schmidt og Jens Truelsen Tryk, gift d. 29.- 9.-1955 med Maja Schmidt, husmor, født d. 10.-12.-1930, datter af Marie og Niels Schmidt. Parret har børnene: Ellen Margrethe, født d. 24.-11.-1956, Jens, født d. 22.-5.-1959, Kathrine, født d. 13.-2.-1965 og Lars, født d. 13.-8.-1969.F.T. forpagtede gården fra 1956 til overtagelsen i 1962 fra faderen Jens Truelsen Tryk. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, gammelt stuehus fra 1842 ændret til ungkvægstald i 1972, svinestald fra 1842 senere ændret til ungkvægstald, foderlade fra 1975, maskinhus fra 1961 og udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.



-24-FOLDINGBROVEJ 8, DOVER, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855148.JØRGEN KJELDBJERG SØRENSEN, landmand, født d. 6.-12.-1940, søn af Gudrun og Frode Sørensen, gift d. 17.-12.-1964 med Tove Nissen Ellegaard, hjemmehjælper, født d. 21.-12.-1943, datter af Anne og Marius Ellegaard. Parret har børnene: Hanne, født d. 8.-2.-1966, Erik, født d. 5.-5.-1968 og Jan, født d. 3.-8.-1972.J.K.S. har været på Midtjyllands Landbrugs- og Husholdningsskole, han er kasserer i Husmandsforeningen i Frøs Herred, formand for det Sønderjyske Landboretsudvalg, medlem af det Sønderjyske Svineproduktionsudvalg samt i besyrelsen for Linkogas. Han overtog gården d. 1.-11.-1969 fra Frede Wind.Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 11 ha.Stuehuset er opført i 1962 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962 ændret og moderniseret til søer i 1975 og gennemrenoveret i 1987, garage fra 1964, svinestald fra 1975, løbestald og maskinhus fra 1982 samt gylletank. Gården drives med en SPF-besætning på 120 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt Linkogasanlæg. FOLDINGBROVEJ 9, "ANNESMIN- DE", DOVER MARK, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855421.POUL THOMSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1946, søn af Helga og Lykke Thomsen, gift med Sonja Christiansen, husmor, født d. 21.-8.-1943, datter af Alma og Jens Christiansen. Parret har børnene: Erling, født d. 15.-12.-- 1969, Vivi, født d. 5.-4.-1972, Brian, født d. 24.-2.-1973, Linda, født d. 4.-9.-1974 og Erik, født d. 28.-6.-1980.P.T. er F.D.B. lagermand. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Mads Lund.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25,6 ha., heraf 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 23 ha. Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, værksted og bilgarage alle fra 1864 og restaureret i 1987, maskinhus fra 1970, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 6 ungdyr samt 1 tyr af racen Simmentaler, desuden er der påfugle, svaner, duer og guldfasaner. Der er 1 traktor og træfyr.FOLDINGBROVEJ 15, "SVANEHOLM", DOVER, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855329.LARS ERIK GARDER, gårdejer, født d. 9.-6.-1961, søn af Kirsten og Aksel Garder.L.E.G. har været på Ladelund Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra faderen Aksel Garder.Ejendomsskyld 750.000. Areal 17 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 16 ha. Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, svinestald fra 1967 ændret til heste i 1974. Der er 1 traktor og træfyr.FOLDINGBROVEJ 21, "BAKKEGÅRD", DOVER, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855400.JØRGEN DAM CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1939, søn af Edith Dam og Gunnar Christensen, gift d. 25.-10.-1980 med Solveig Ebsen, sygeplejerske, født d. 7.-1.-1932, datter af Leone og Ingvard Ebsen. Parret har børnene: Jan, født d. 11.-5.- 1952, Kim, født d. 29.-11.-1953, Rolf, født d. 12.-5.-1959, Trine,



-25- født d. 2.-6.-1960, Kirsten, født d. 18.-9.-1961, Per, født d. 8.-1.-1963, Anette, født d. 5.-4.-1960 og Merete, født d. 27.-11.-1965.J.D.C. arbejder som skibsfører. Han overtog gården i 1980 fra Holger Basballe. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha., heraf 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 24 ha. Stuehuset er opført i 1932 og restaureret omkr. 1975 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1932. På gården har man en kronhjorteflok bestående af 1 hjort, 11 hunner og 10 kalve samt vildsvin bestående af 1 orne og 3 søer. FOLDINGBROVEJ 28, DOVER, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855238. CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1929, søn af Marie og Jørgen Madsen, gift d. 4.-12.-1954 med Elly Behrens, husmor, født d. 26.-5.-1931, datter af Kirstine og Carl Behrens. Parret har børnene: Gurli, født d. 19.-11.-1956 og Jørn, født d. 19.-8.-1959.C.M. overtog gården i 1960 fra søstrene Andersen.Ejendomsskyld 890.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1964, lade fra 1935 og maskinhus. Der er 1 traktorer og halvpart i mejetærsker.FOLDINGBROVEJ 30, "DOVER- HOLM", DOVER, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855160.MAGNUS GAMMELGAARD, gårdejer, født d. 24.-1.-1906, søn af Marie og Nis Gammelgaard, gift d. 24.-12.-1939 med Pauline Kathrine Bertelsen, husmor, født d. 3.-4.-1910, datter af Marie og Hans Bertelsen. Parret har børnene: Nis, født d. 10.-11.-1940, Bodil Marie, født d. 26.-2.-1942,Anette, født d. 23.-7.-1943, Dorthe, født d. 27.-9.-1945, Hans Ole, født d. 23.-2.-1947 og Asger, født d. 22.-10.-1949.M.G. overtog gården i 1939 fra faderen Nis Gammelgaard. Gården har været i slægtens eje siden 1899.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf 4 ha. skov. Der er bortforpagtet 10 ha. Stuehuset er opført før 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 udvidet af nuværende ejer, svinestald, lade fra 1910 senere udvidet samt maskinhus moderniseret i 1970'erne. Gården drives med en besætning på 20 års- ammekøer og 20 ungdyr af blandet Charolaisrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halm- og træfyr.FOLEVEJ 2, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845250.JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1914. Kristine Nielsen, husbestyrerinde, født d. 24.-10.-1924. De to søskende er børn af Dorthea Maria og Peder Nielsen.J.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra moderen Dorthea Maria Nielsen.



-26- Ejendomsskyld 690.000. Areal 13,5 ha., heraf 1 ha. mose. Der er bortforpagtet 12 ha.Folevej 2's stuehus er opført i 1854. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1854, lade fra 1922 og maskinhus fra 1969. Der er 1 traktor.
FOLEVEJ 4, "HØJVANG", SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845580.ERIK LØVFELT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1963, søn af Anne og Jørgen Jørgensen, gift d. 17.-10.-1987 med Ninna Buchholdt Andersen, butiksassistent, født d. 17.-10.-1964, datter af Nanke og Thorkild Andersen. Parret har børnene: Tine, født d. 27.-5.-1988 og Anders, født d. 12.-9.-1990.E.L.J. arbejder som salgskonsulent, han har været på Gråsten Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra Maren Olsen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27,5 ha. Der er bortforpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade fra 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts portionstørreri.

Ejendomsskyld 750.000. Areal 17,4 ha., heraf 3 ha.

FORSAMLINGSHUSVEJ 6, "EGELUND", HJERTING, 6630 RØDDING.NIELS MØLLER CHRISTENSEN, landmand/gårdejer, født d. 22.- 3.-1927, gift med Marie Kathrine Christensen, medhjælpende hustru, født d. 12.-3.-1933. Parret har børnene: Margit, Kaj og Lars. N.M.C. overtog gården i 1961 fra Johanne og Gustau Ivang. Nuværende ejer er 3. generation på gården.eng.Stuehuset er restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald restaureret, moderniseret og udvidet i 1976, svinestald moderniseret i 1976 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt 8 årssøer, der sælges 160 smågrise årligt. Der er 2 traktorer og 1 plansilo.FORSAMLINGSHUSVEJ 8, HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74-841734.ANTON BOISEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1938, søn af Maria Chatrine og Christian Christensen, gift d. 27.-6.-1965 med Grete Lausten, hospitalslaborant, født d. 28.-4.-1944, datter af Ellen og Karsten Lausten. Parret har børnene: Ole, født d. 11.-1.-1966, tvillingerne Carsten og Christian, født d. 30.-1.-1968 samt tvillingerne Peter og Anne-Mette, født d. 23.-4.-1975.



-27- Anton B. Christensen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra faderen Christian Christensen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 udvidet og moderniseret løbende, svinestald fra 1952 ændret til ungkvæg i 1977, foderlade fra 1984 og 2 indendørs køresiloer, desuden er der maskinhus og grund købt i 1973. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 42 ungdyr af racerne RDM og SDM. Der er 2 traktorer samt staldvarme til stuehus.FRIHEDSVEJ 3, "HEDEGÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847189.GEORG PETER HANSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1942, søn af Helene og Peter Georg Hansen, gift d. 10.-7.-1976 med Ane-Ma- rie Larsen, økonoma, født d. 15.-11.-1940, datter af Marie og Marinus Larsen.G.P.H. overtog gården i 1980 fra Frederik Kjær.Ejendomsskyld 940.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet yderligere 8 ha.Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 moderniseret og udvidet i 1983, svinestald fra omkr. 1900, værksted og bilgarage fra før 1900, kombineret maskinhus og foderlade fra 1989, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 37 ungdyr og 20 slagte- kalve af racen RDM og Jersey samt 3 årssøer, der produceres 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer.FRIHEDSVEJ 7, "HEDEN", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847293.PETER A. KJÆR, landmand, født d. 8.-10.-1934, søn af Edna og Hans Kjær, gift d. 25.-11.-1972 med Kirsten Anni Wrang, sygehjælper, født d. 12.-4.-1936, datter af Ruth og Axel Wrang. Parret har sønnerne: Poul Hans, født d. 18.- 4.-1977 og Henrik Axel, født d. 15.-2.-1974.P.A.K. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 30.-12.-1968 fra faderen Hans Kjær. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1903.Ejendomsskyld 750.000. Areal 20 ha., heraf 1,1 ha. eng. Engarealet er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 udvidet i 1961, svinestald fra 1979, lade fra 1912 og maskinhus fra 1938 udvidet i 1958. Gården drives med en besætning på 20 årssøer, der sælges 50 smågrise og 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri.



-28- FRIHEDSVEJ 8, KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847240. HENRY ANDERSEN, landmand, født d. 13.-8.-1922, søn af Petra og Mads Andersen, gift d. 24.-4.- 1950 med Kirstine Høgh, hjemmehjælper, født d. 9.-10.-1928, datter af Agnethe og Jørgen Høgh. Parret har datteren Sonja, født d. 10.-8.-1952.K.H. er tillidsrepræsentant for hjemmehjælperne i RøddingKommune. H.A. forpagtede gården fra 1950 til overtagelsen i 1960 fra moderen Petra Andersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1863.Ejendomsskyld 400.000. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kombineret lade og kvægstald fra 1937 samt maskinhus fra omkr. 1900. Gården drives med en besætning på 2 årssøer, der sælges 30 smågrise og 10 slagtesvin årligt samt 5 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Hereford, desuden er der nogle høns. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kombifyr.FRIHEDSVEJ 10, "SCHMIDTSMIN- DE", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847296.STEEN CHRISTOFFERSEN KJER, gårdejer, født d. 2.-10.-1951, søn af Johanne og Christoffer Jacobsen Kjer, gift d. 20.-10.-1973 med Marianne Jensen, omsorgsassistent, født d. 21.-7.-1952, datter af Aase og Ejgil Jensen. Parret har børnene: Sine, født d. 30.-6.-1975 og Jens-Christian, født d. 10.-5.-1979.S.C.K. drev gården i 3 år før overtagelsen i oktober 1972 fra moderen Johanne Kjer. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje på moderens side siden 1897.Ejendomsskyld 860.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 moderniseret senest i 1987 samt lade fra 1926. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 32 ungdyr af racen SD. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.FRØMAJVEJ 1 og 3, "FRØMAJGÅRD", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 552654.BENT FUGLSANG FREDSTED, gårdejer, født d. 22.-7.-1944, søn af Mimmi og Hans Fredsted, gift d. 13.-9.-1975 med Annemarie Jensen, overassistent, født d. 24.-9.- 1945, datter af Erna og Hans Jensen. Parret har børnene: Annegrethe, født d. 27.-4.- 1976 og Hans Olau, født d. 23.-8.-1980.B.F.F. overtog gården d. 1.-7.-1976 fra faderen Hans Fredsted. Gården har været i slægtens eje siden 1779.Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 72 ha., heraf 4 ha. skov.Stuehuset er opført før 1700, det er løbende restaureret og udvidet i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 restaureret og udvidet i 1976, ungdyrstald og svinestald fra 1972, lade fra 1965, foderlade fra 1977 og maskinhus fra 1985, der er desuden aftægtsbolig fra 1975. Gården drives med en besætning på 110 årskøer og 200 ungdyr af racen SDM, 10 årsammekøer og 10 ungdyr af Kødkvægsrace samt 30 årssøer, der sælges 600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der



-29- er 10 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.B.F.F. ejer og driver også Nørrebyvej 6, 6630 Rødding og Jels Vestergade 62, 6630 Rødding.FRØMAJVEJ 4, "TOFTEHØJ", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552357.OLE MUNKSGAARD, gårdejer, født d. 5.-5.-1963, søn af Ingrid og Aage Munksgaard. O.M. har været på Tønder Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1990 fra Kjeld Keldsen.Ejendomsskyld 820.000. Areal 12 ha.Stuehuset er opført omkr. 1750 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1960 ændret og moderniseret til svin i 1980, kombineret stald og lade fra omrk. 1900 moderniseret til svin og foderopbevaring i 1980, hønsehus ændret til får samt maskinhus og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 40 årssøer, der sælges 800 smågrise årligt, desuden er der 7 moderfår af racen Rygja. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der er 1 traktor. FRØMAJVEJ 5, "GRØNBÆK- GÅRD", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552659.KELD ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1960, søn af Dagny og Karl Andersen, gift d. 29.-1.- 1987 med Anette Bøje Jørgensen, gårdejer, født d. 28.-8.-1964, datter af Marie og Niels Christian Jørgensen. Parret har datteren Jenny, født d. 18.-10.-1990.K.A. har været på Ladelund Grundskole og Riber KjærgårdLandbrugsskole. Parret overtog gården d. 15.-7.-1986 fra Niels Erik Holm.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf 1 ha. mose.Stuehuset er opført i 1913 og udvidet i 1960. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1960 moderniseret i 1987, sostald fra 1979 moderniseret i 1992, sostald og klimastald fra 1992, maskinhus fra 1960, gylletank og 3 fodersiloer. Gården drives med en besætning på 200 årssøer, der sælges 4.500 smågrise årligt, desuden er der 2 moderfår af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 1 traktor.FRØMAJVEJ 6, "HØJAGER", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552372.VILLY MADSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1932, søn af Hanne og Alfred Madsen, gift d. 24.-10.- 1969 med Alma Larsen, husmor, født d. 6.-11.-1929, datter af Kristine og Laurits Larsen. Parret har sønnen Hilmer, født d. 31.-1.-1954.V.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Hans Iskov.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35,6 ha.Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omrk. 1900 ændret til svin i 1970, svinestald fra 1964 og maskinhus fra 1978 udvidet i 1984. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.



-30- FRØMAJVEJ 8, HENNEKESDAM, 6630 RØDDING, tlf. 74-552590. HENNING LYNGGAARD, landmand, født d. 1.-3.-1953, søn af Else og Evald Lynggaard, gift d. 2.-3.-1974 med Lis Harloff, butiksassistent, født d. 25.-9.-1955, datter af Ellen og Svend Harloff. Parret har børnene: Janus, født d. 6.-8.-1974, Hasse, født d. 12.- 8.-1977 og Thor, født d. 13.-10.- 1987.H.L. er kranmontør, han er formand for Rideklubben og medlem af bestyrelsen for Turistforeningen. L.H. er medlem af bestyrelsen for Vikingespillet. H.L. overtog gården i 1986 fra Børge Stausholm.Ejendomsskyld 660.000. Areal 6,5 ha. Der er bortforpagtet 3 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 moderniseret til køer og heste i 1987, hønsehus fra omkr. 1950 ændret til værksted og fyrrum i 1987 samt lade fra før 1900. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 2 heste og 2 føl af racen Haflinger og 1 hoppe af racen Danks Varmblod, der er duer, kyllinger, høns og ænder. Der er 2 traktorer og 1 træfyr.FÆLLEDVEJ 5, STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846147. JENS OLE BARSBALLE, gårdejer, født d. 21.-12.-1952, søn af Anna og Ole Barsballe.J.O.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1991 fra sin far Ole Barsballe. Nuværende eje er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1904. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 69,7 ha., heraf 2 ha. mose og krat.Stuehuset er opført i 1837 og løbende restuareret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926-27 restaureret i 1976, spaltestald til ungkvæg fra 1979, svinestald fra 1959 ændret til roehus i 1976, svinestald fra 1837 ændret og moderniseret til maskinhus i 1959, lade fra 1926-27, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 26 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, raps og havre. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.FÆSTED ENGVEJ 2, FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845443.TAGE BÆCK, landmand, født d. 14.-6.-1935, søn af Elna og Søren Bæck.T.B. er traktorfører på en maskinstation og har været på Odense Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1957 fra Marius Nicolajsen.Ejendomsskyld 520.000. Areal 13,8 ha., heraf 3 ha. mose.Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966 og lade fra omkr. 1920. På gården er der nogle dværghøns og vildænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, byg og havre. Der er 1 traktor, kornsilo, kold lufts tørreri og træfyr.FÆSTED ENGVEJ 4, "STUTTERI STENAGER", KAMP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845302. BJARNE TØNDER CHRISTENSEN, landmand, født d. 26.-3.-1960, søn af Annemarie og Hans Gerhard Christensen, bor sammen med Mai-Britt Phillipsen, specialarbejder, født d. 25.-7.-1959, datter af Anna og Finn Phillipsen. Parret har sønnen Rene, født d. 18.-10.-1978.



-31-B.T.C. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-11.-1988 fra bedstefaderen Jørgen Tønder. Ejendomsskyld 495.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1982-83. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og s vinestald fra 1936 ændret til heste i 1990 og lade fra 1936. På gården er der 7 rideheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og maltbyg. Der er 2 traktorer.

d. 7.-2.-1977 og Lene, født d. 13.-3.-1970.

FÆSTEDVEJ 2, "CANADA", FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845430.HENNING N. JENSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1938, søn af Bodil Munk og Kresten A. Jensen, gift d. 14.-12.-1963 med Erna Kabel, medhjælpende hustru, født d. 23.-5.-1937, datter af Asta og Knud Kabel. Parret har børnene: Arne, født d. 24.-4.-1964, Runa, født d. 12.-6.-1966, Bjarne, fødtH.N.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er formand for Regionsudvalget for Læplantning og for Læplantningslauget Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-8.-1962 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1928.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 50,9 ha.Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, maskinhuse fra 1954 og 1978, lade fra 1951-52, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 33 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og havre. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts portions plantørreri samt staldvarme til stuehus.FÆSTEDVEJ 5, "SMEDGÅRDEN", FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845533.JOHANNES HOLT PAULSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1950, søn af Signe Holt og Jens Knudsen Paulsen, gift d. 29.-12.-1988 med Anne Hansen, lærer, født d. 21.- 1.-1949, datter af Inge og Frode Hansen. Parret har børnene: Lisbeth og Heine samt sønnen Anders, født d. 7.-5.-1987.J.H.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27 ha. Der er forpagtet yderligere 40 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 udvidet i 1950, løsdriftsstald og foderlade fra 1978, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 100 ungdyr og 60 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat løs medhjælp.FÆSTEDVEJ 6, "NØRRESKOVGÅRD", FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845245.HANS KJEMS SIMONSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1927, søn af Ingeborg Kjems og Thomas Schultz Simonsen, gift d. 29.-10.-1955 med Inge Margrethe Pedersen, husmor, født d. 1.-2.-1928, datter af Asta og Johannes Pedersen. Parret har døtrene: Anne, født d. 6.-10.-1957, Asta, født d. 26.-7.-1960, Ingeborg, født d. 4.-11.-1961 og Kirsten, født d. 10.-11.-1963.



-32- Hans K. Simonsen har været på Tune Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1956 til overtagelsen i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 75 ha., heraf 5 ha. skov og 4 ha. mose. Der er bortforpagtet 62 ha.Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbyg-ningerne består af kvægstald fra 1964, kostald fra 1890 ændret til svin i 1964, lade fra 1890 udvidet og moderniseret i 1979, lade fra 1865 ændret til kalve i 1975, maskinhus og gylletank. På gården er der 2 heste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 markvandingsanlæg og plansilo.FÆSTEDVEJ 7, FÆSTED TOFT, 6630 RØDDING, tlf. 74-845346.HANS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1923. Anne Margrethe Andersen, født d. 8.-10.-1920. De to søskende er børn af Marie og Thomas Christian Andersen.Gården blev overtaget i 1960 fra Anders Jensen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 63 ha., heraf 17 ha. krat og 5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1750 ændret til ungkreaturer i 1965 samt foderlade fra 1988. Gården drives med en besætning på 64 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor.FÆSTEDVEJ 8, "STAUSEGÄRD", FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845246.NIELS HESSELBERG FRANDSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1939, søn af Louise og Otto Frandsen, gift d. 12.-8.-1972 med Aase Kabel, medhjælpende hustru, født d. 9.-11.-1940, datter af Asta og Knud Kabel. Parret har børnene: Henrik, født d. 18.-2.- 1974, Otto, født d. 6.-11.-1976 og Maja, født d. 9.-2.-1980.N.H.F. overtog gården i 1972 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 60 ha., heraf 2 ha. krat.Stuehuset er opført i 1928, det er restaureret i 1972 og udvidet med loftetage i 1988. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1910 moderniseret løbende til kreaturer, lade fra 1910, maskinhus fra 1975 og gastæt fodersilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 40 ungdyr af racerne RDM og SDM. Der er 4 traktorer og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fast medhjælper.N.H.F. ejer og driver også Fæstedvej 11A sammen med broderen Hans Frandsen.FÆSTEDVEJ 11, FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845351.ANDREAS LIND, gårdejer, født d. 25.-9.-1929, søn af Maria og Peter Lind.A.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1849. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1939, hestestald fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1940. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor og kornsilo.



-33- FÆSTEDVEJ 11A, "VESTERGÅRD", KAMTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845270.HANS FRANDSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1936, søn af Louise og Otto Frandsen. H.F. har datteren Henny, født d. 15.-4.-1976. H.F. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Christen A. Christensen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29 ha.Stuehuset er opført før 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til kalve i 1973, kvægstald fra 1983, kombineret foderlade og svinestald ændret til spaltestald til ungkreaturer i 1973, lade uvidet i 1976, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med besætning på 50 årsammekøer og 100 ungdyr af blandet Kødrace, desuden er der 250 fedetyre samt nogle høns, duer og påfugle. Der er 2 traktorer, 2 stk. tunetank og kornsilo. H.F. driver gården sammen med broderen Niels Hesselberg Frandsen, Fæstedvej 8, 6630 Rødding.FÆSTEDVEJ 14, FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845466.GUNNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1937, søn af Gudrun og Sigurd Nielsen, gift d. 29.-5.-1960 med Kathrine Sørensen, socialarbejder, født d. 13.- 5.-1941, datter af Anna og Jesper Sørensen. Parret har børnene: Jesper, født d. 24.-10.-1962, Anne Dorte, født d. 23.-3.-1966 og Lars, født d. 4.-1.-1968.G.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra farbroderen Aage Nielsen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 51 ha., heraf 2 ha. fredet mose, 2 ha. skov og 6,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1878 og senest restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1850 moderniseret i 1970, spaltestald fra 1975, lade fra 1950, maskinhus fra 1974 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer og fremavlsbyg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.FÆSTEDVEJ 20, FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845342.ANDREAS S. LIND, gårdejer, født d. 28.-11.-1914, søn af Bodil og Jens Lind, gift d. 13.-9.-1947 med Edith Toftgaard Madsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-12.-1919, datter af Dorthea og Niels Toftgaard Madsen. Parret har børnene: Bodil, født d. 1.- 4.-1949, Niels, født d. 31.-10.-1952, Karen, født d. 31.-1.-1955, Dorte, født d. 10.-10.- 1956 og Nanna, født d. 30.-1.-1962.A.S.L. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1912.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39,4 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 0,5 ha., 3 ha. er eng og 4 ha. er fredskov. Der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937, svinestald fra 1964, lade fra 1927 og maskinhus fra 1954. Gården drives med en besætning på 24 moderfår af racen Gotlandsk Pels. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, raps, byg og hvede. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.



-M-FÆSTEDVEJ 32, "LINDEGÅRD", FÆSTED, 6630 RØDDING.JENS JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Barslundvej 6.J.J.C. overtog gården i 1981 fra Marie og Oluf Jepsen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Stuehuset er opført i 1845 og restaureret i 1991. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, raps og ærter.J.J.C. ejer og driver også Barslundvej 6, 6630 Rødding.FÆSTEDVEJ 36, "FÆSTED TOFTE", FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845349.SIMON REJKJÆR SIMONSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1926, søn af Kirsten og Karl Simonsen, gift d. 13.-11.-1950 med Karen Hansen, medhjælpende hustru, født d. 30.- 10.-1930, datter af Laura og Hans Ebbesen Hansen. Parret har døtrene: Betty, født d. 18.-1.-1954, Anny, født d. 12.-11.-1955 og Eva, født d. 2.-3.-1963.S.R.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1950 fra faderen. Nuværende ejer er 12. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1642.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55 ha., heraf 8 ha. krat og 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1798 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 ændret til fedesvin i 1977, fedesvinestald fra 1961 og lade fra 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til piller, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. FÆSTEDVEJ 38, FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845356.ARNE OLESEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1943, søn af Diddi og Ejner Olesen, gift d. 10.-12.-1966 med Margit Hansen, medhjælpende hustru, født d. 5.-11.-1946, datter af Marie Cecilie og Jørgen Hansen. Parret har børnene: Jørgen Erik, født d. 24.-1.-1969, Ruth, født d. 18.-2.-1971 og Leif, født d. 16.-5.-1976.A.O. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra faderen.Ejendomsskyld 920.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 5 ha. frijord.Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 udvidet i 1971, ungdyrstald fra 1975, maskinhuse fra 1971 og 1977, lade fra 1938, gylletank, 2 gastætte siloer og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 37 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey, desuden er der høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er foderroer og byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus.FÆSTEDVEJ 42, FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845361.PEDER JENSEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1914, søn af Marie Helene og Anders Petersen Andersen, gift d. 23.-10.-1941 med Maren Fredsted, medhjælpende hustru, født d. 15.-9.-1920, datter af Elisabeth og Hans Fredsted. Parret har døtrene: Gerda, født d. 19.-8.- 1942, Inge, født d. 4.-9.-1945 og Astrid, født d. 6.-3.-1949.P.J.A. var bestyrer på gården fra 1941 til overtagelsen i 1948 fra faderen. Nuværende



-35- ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 750.000. Areal 18,5 ha., heraf 0,7 ha. mose, der er frasolgt 1,7 ha. Stuehuset er opført i 1871, det er udvidet i 1940 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1871 udvidet og moderniseret i 1950, garage fra 1953, lade fra 1929 og maskinhus fra 1951. Gården drives med en besætning på 3 årssøer, der sælges 30 smågrise og 30 slagtesvin årligt, desuden er der høns og duer. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til piller, græs til kreaturer samt byg og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri.FÆSTEDVEJ 46, KAMP, 6630 RØDDING, tlf. 75-441368.FLEMMING OLESEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1960, søn af Didde og Niels Olesen, gift med Jette Poulsen, køkkenassistent, født d. 7.-5.-1963, datter af Anne og Charles Poulsen. Parret har børnene: Anja, født d. 4.-5.-1985 og Casper, født d. 3.-12.-1989. F.O. har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1991 fra Folmer Petersen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800, svinestalde fra 1977 og 1978 begge moderniseret til fedesvin i 1991 samt lade fra omkr. 1920. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, rug og havre. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.F.O. ejer og driver også Faurholtvej 4, Ribe Kommune.GAMMELENGVEJ 8, "SKOVBÆK", 6630 RØDDING, tlf. 74-841231. KNUD SKOVGÅRD HENNINGSEN, gårdejer, født d. 21.-8.-1944, søn af Ingrid og Peter Henningsen, gift d. 28.-12.-1968 med Solveig Olsen, taxachauffør, født d. 21.- 1 1.-1949, datter af Emmy og Svend Aage Olsen. Parret har børnene: Peter, født d. 26.-5.- 1969, Uffe, født d. 17.-6.-1972 og Tina, født d. 5.-10.-1973.K.S.H. kører lidt maskinstation. Han overtog gården d. 1.-2.-1976 fra faderen, som byggede den i 1934.Ejendomsskyld 880.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet yderligere 30 ha.Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygnignerne består af kvægstald fra 1934 udvidet i 1976 og ændret til svin i 1981-82, svinestald fra 1978 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en besætning på 60 årssøer, der sælges 1.200 smågrise årligt, desuden er der 14 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts plantørreri samt kombifyr. På gården er ansat 1 skoledreng.GAMMELENGVEJ 12, GAMMELENG, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841273.HOLGER HUNDSHOLDT, gårdejer, født d. 9.-6.-1932, søn af Maja og Hans Hundsholdt, gift d. 14.-2.-1959 med Inga Grøsbøl, husmor, født d. 2.-7.-1935, datter af Kirstine og Peter Grøsbøl. Parret har sønnerne: Hans Peter, født d. 17.-7.-1961 samt tvillingerne Ib og Ole, født d. ll.-l.- 1964.



-36-H.H. kører som tankvognschauffør ved M.D. Food. Han overtog gården i 1959 fra Christian Hansen.Ejendomsskyld 880.000. Areal 21,6 ha., her af 1 ha. skov samt 2 ha. mose og krat. Der er bortforpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 restaureret i 1956, garage fra 1960, lade fra 1935 og maskinhus fra 1938. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, hvede, raps, ærter og græsfrø. Der er 1 traktor, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt træ- og oliefyr. GAMMELENGVEJ 14, GAMMELENG, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841274.PETER HUNDEBØL, husmand, født d. 11.-7.-1924, søn af Esther og Christian Hundebøl, gift d. 14.-9.-1951 med Helga Otting Sørensen, husmor, født d. 17.-4.- 1931, datter af Dagny og Peter Otting Sørensen. Parret har børnene: Dagny Viola, født d. 16.- 7.-1953, Christian, født d. 18.-P.H. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han forpagtede gården fra 1951 til overtagelsen d. 8.-3.-1954 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 720.000. Areal 12,8 ha., heraf 0,5 ha. mose.Stuehuset er opført i 1845, det er restaureret og udvidet i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og maskinhus fra 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og ærter. Der er 1 traktor samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.GAMMELENGVEJ 16, "HØJMARK", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-841719.OTTO HOLTEN HANSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1940, bor sammen med Inger Kristensen, afdelingssygeplejerske, født d. 31.-7.-1942.O.H.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Toftegård Jensen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal38,5 ha., heraf 7 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald,svinestald og lade alle fra 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktionbestående af byg, hvede og raps. Der er 1 traktor. GAMMELENGVEJ 18, "SKOVGÅRDEN", STENDERUP FÆLLED, 6630 RØDDING, tlf. 74-841197. JENS CHRISTIAN HENRIKSEN SKOV, gårdejer, født d. l.-l.- 1954, søn af Ernestine Henriksen og Louis Skov, gift d. 26.-11.- 1983 med Hanne Hauding, medhjælpende hustru/rengøringsassi- stent, født d. 17.-4.-1958, datter af Else Hauding og Jørgen Kjærsi- de. Parret har sønnerne: Mikkel,



-37- født d. 2.-10.-1978, Morten, født d. 7.-10.-1983 og Lasse, født d. 2.-4.-1986.J.C.H.S. arbejder som landpostbud og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje fra før 1876.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf 5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1957 samt løbende. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1912, svineafdelingen blev moderniseret i 1974, hønsehus fra 1950, lade moderniseret i 1961 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Charolais samt 3 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, havre og raps. Der er 1 traktor, kornsilo, kold lufts tørreri samt halmfyr.

skole samt Asmildkloster og Vejlby landbrugsskoler.

GAMMELENGVEJ 22, "ENEMARKSMINDE", STENDERUP FÆLLED, 6630 RØDDING, tlf. 74-842739. BO SEISBØLL, gårdejer, født d. 16.-6.-1962, søn af Kirsten Riber og Finn Seisbøll, gift d. 27.-7.- 1991 med Agnete Krab, køkkenleder, født d. 11.-7.-1965, datter af Vera og Nicolai Krab.B.S. arbejder som husdyrtekniker ved Landboforeningen i Bramming, han har været på Lægård Grund- Han overtog gården i august 1990 fra svigerfaderen.Ejendomsskyld 46 ha. Der er forpagtet yderligere 2 ha.Stuehuset er opført i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus alle fra 1991 samt indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer og 1 avlstyr af racen Limousine, desuden er der 5 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.GAMMELENGVEJ 23, GAMMELENG, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845439.TORBEN JUEL JACOBSEN, gårdejer. Omtales under GI. Brøstrup- vej 3.T.J.J. overtog gården i 1979 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1959.Ejendomsskyld 930.000. Areal 6 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800, det er løbende restaureret og udvidet. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1800 ændret til pelseri i 1981, svinestald fra omkr. 1800 moderniseret til svin flere gange og senest ændret til pelseri i 1981, minkhaller fra 1979, 1981, 1984 og 1987, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 1.400 minkavlstæver. T.J.J. ejer og driver også GI. Brøstrupvej 3, 6630 Rødding.GAMMELENGVEJ 25, 6630 RØDDING, tlf. 74-842803.TOMMY MIKKELSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1961, søn af Eva og Åge Mikkelsen, gift d. 1.-4.-1989 med Jette Kragh Nissen, medhjælpende hustru, født d. 6.-4.-1960, datter af Kaja og Egon Nissen. Parret har døtrene: Charlotte, født d. 16.-4.-1987 og Annemette, født d. 22.-8.-1990.T.M. arbejder som husbondafløser, han har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1956.



-38- Ejendomsskyld 700.000. Areal 9 ha. Der er forpagtet 13 ha. Gammelengvej 25's stuehus er opført i 1870 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1870 ændret og moderniseret til svin i 1988, garage fra 1971 samt lade fra 1960 udvidet i 1980. Gården drives med en besætning på 40 årssøer, der sælges 800 smågrise årligt, desuden erder 22 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.GAMMELENGVEJ 29, GAMMELENG, 6630 RØDDING, tlf. 74-841218.JENS ERIK SUURBALLE, gårdejer, født d. 30.-10.-1962, søn af Musse og Thomas Suur- balle, gift d. 3.-10.-1987 med Birthe Hansen, plejehjemsassistent, født d. 21.-1.-1962, datter af Vera og Agner Hansen. Parret har datteren Christina, født d. 26.-12.-1990. J.E.S. har været på Gråsten Grundskole og Ladelund Landbrugsskole. B.H. er formand for Skudstrup Rideklub. J.E.S. overtog gården i december 1986 fra Christian Uth Ovesen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha. Der er forpagtet yderliger 11,2 ha.Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 restaureret og ændret til svin i 1991, svinestald fra 1991, lade fra 1929, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en besætning på 160 årssøer, der sælges 3.400 smågrise årligt, desuden er der 2 rideheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.GAMMELENGVEJ 31, "FISKERGÅRDEN", STENDERUP FÆLLED, 6630 RØDDING, tlf. 74-841277.AXEL BJERRUM FISKER, gårdejer, født d. 12.-5.-1915, søn af Anna og Mathias Fisker, gift d. 25.-6.-1944 med Dagny Ovesen, husmor, født d. 5.-10.-1917, datter af Magdalene og Svend Ovesen. Parret har børnene: Anne Grethe, født d. 20.-8.-1945, Inger Marie, født d. 1.-5.-1948 og Frede Mathias, født d. 1.-9.-1951.A.B.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1944 til overtagelsen i 1947 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1910.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 36,5 ha.Stuehuset er opført i 1849 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1849 ændret til svin omkr. 1976, svinestald fra 1849 senere moderniseret og lade fra 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, rug og græsfrø. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.GAMMELENGVEJ 33, STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-841195.EJNER KÜHNE, landmand, født d. 31.-8.-1937, søn af Kjerstine og Johan Kühne, gift d. 15.-3.-1970 med Gerda Marie Kühne, børnehavelærer, født d. 25.-6.-1933. Parret har døtrene: Karina, født d. 4.-1.-1971 og Marianne, født d. 25.-8.-1972.E.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra faderen.Ejendomsskyld 840.000. Areal 14,9 ha., heraf 1 ha. mose.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret fra 1970-80. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1930 ændret og moderniseret til søer i 1974, svinestald fra 1974, garage og hønsehus fra 1940 samt kombineret maskinhus og lade fra 1982. Gården drives med en besætning på 14 årssøer, der sælges 200 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.



-39-GAMMELENGVEJ 35, STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-552342.HANS HANSEN, gårdejer. Omtales under Jelsvej 35.H.H. forpagtede gården fra 1970 til overtagelsen i 1973 fra Jørgen Petersen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,3 ha.Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1935. H.H. ejer og driver også Langetvedvej 16, 6630 Rødding og Jelsvej 35, Rødding.

11.-2.-1970.

GAMMELENGVEJ 41, "LANDEMÆRKE", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846243.NIELS ENEMARK, gårdejer, født d. 3.-2.-1935, søn af Margrethe Christine og Niels Enemark, gift d. 18.-3.-1961 med Gurli Bejning, husmor, født d. 21.-4.-1940, datter af Frida og Nicolaj Bejning. Parret har børnene: Conny, født d. 11.-12.-1961, Annette, født d. 29.-10.-1965 og Niels, født d.N.E. arbejder som maskinsnedker. G.B. er formand for Husholdningsforeningen. N.E. overtog gården i 1960 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31,4 ha. Der er bortforpagtet 31 ha.Stuehuset er opført før 1750 og gennemrestaureret i 1976 og 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1909. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.GAMMELMARK 1, "BRØSTRUP MASKINSTATION", BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845337. HARRY HANSEN, maskinstationsejer, født d. 29.-8.-1931, søn af Kirstine og Hans Hansen, gift d. 23.-11.-1959 med Helga Fredslund, medhjælpende hustru, født d. 21.-5.-1937, datter af Kaja og Hans Fredslund. Parret har børnene: Susanne, født d. 12.-4.-1963,Ulla, født d. 22.-7.-1965, Jørgen,født d. 29.-7.-1970 og Lis, født d. 28.-3.-1973.H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra faderen.Gården har været i slægtens eje siden 1700.Ejendomsskyld 950.000. Areal 8 ha., heraf 1 ha. juletræer.Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1974. Der er 10 traktorer, 2 mejetærskere, 1 gummiged, 1 rendegraver, 4 minidozer, 1 slamsuger og 3 gyllevogne. På gården er ansat 3 faste medhjælpere.GAMMELMARK 2, "TOFTEGÅRD", BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845530.ERIK WONSBEK, gårdejer, født d. 27.-11.-1943, søn af Else og Alfred Wonsbek, gift d. 30.-12.- 1963 med Ingeborg Ytzen Simonsen, lærer, født d. 16.-6.-1944, datter af Thyra og Jesper Simonsen. Parret har børnene: Helene, født d. 19.-5.-1964, Helge, født d. 8.-1.-1968, Henrik, født d.



-40- 7.-12.-1969 og Mette, født d. 26.-8.-1974.E.W. arbejder som landbrugstekniker, han har været på Vejlby og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han er medlem af Foderstofforeningen Ribe - Hygum samt medlem af Rødding Kommunalbestyrelse. Han overtog gården d. 1.-6.-1969 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 76,4 ha., heraf 14 ha. skov. Der er forpagtet yderligere 32 ha.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald genopført efter brand i 1956 og moderniseret i 1969, ungdyrstald fra 1972, svinestald fra 1956 ændret til kalve i 1978-79, 2 svinestalde, halm- og maskinlade samt gastæt silo til korn og gastæt silo til ensilage alle fra 1978-79, lade fra 1956, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 59 årskøer, 70 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 4.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, halmfyr samt Linko biogasænlæg. På gården er ansat 1 fodermester, 1 fast medhjælper og 1 bestyrer.GAMMELMARK 6, BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845152.ARNE GRØN, gårdejer, født d. 8.-1.-1930, søn af Tora og Ankanis Grøn, gift d. 28.- 7.-1958 med Dagny Konradi, gårdejer, født d. 30.-6.-1924, datter af Margrethe og Hans Christian Lauritsen. Parret har børnene: Bodil, født d. 2.-2.-1950, Keld, født d. 24.-4.-1955, Hanne, født d. 16.-4.-1959 og Lars, født d. 19.-8.-1963.I 1934 blev gården overtaget af D.K.'s daværende mand N.F. Konradi, og parret overtog den i 1958.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 41 ha., heraf 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 moderniseret og udvidet i 1963, løsdriftsstald fra 1972, svinestald fra 1942 ændret til ungkreaturer i 1973, foderlade fra 1985, lade fra 1942, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årsammekøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts portionstørreri. Parret ejer og driver også Gammelmark 8, 6630 Rødding.GAMMELMARK 8, "MØLLEBJERGGÅRD", BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845152.ARNE og DAGNY GRØN. Omtales under Gammelmark 6.Parret overtog gården i 1960 fra Hans Peter Christiansen.Ejendomsskyld 780.000. Areal 29 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1780. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1780.Parret ejer og driver også Gammelmark 6, 6630 Rødding.GAMMELMARK 9, "ØSTERGÅRD", GAMMELMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845284. BENT FREDSLUND ØSTERGAARD JOHANSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1943, søn af Anna Fredslund Østergaard og Jørgen Johansen, gift d. 11.-5.-1984 med Lis Anette Jensen, medhjælpende hustru, født d. 6.-8.-1954, datter af Gudrun Salminiea og Aage Børge Jensen. Parret har sønnerne: Søren, født d. 25.-10.-1977 og Svend, født d. 28.- 9.-1984.L.A.J. er medlem af bestyrelsen for Venstre i Hygum. B.F.Ø.J. overtog gården i 1976 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 udvidet og moderniseret i 1957, garage fra begyndelsen af 1950'erne, lade fra 1932 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af Charo- laiskryds. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.GAMMELMARK 10, BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845151.JOHAN LAGE, gårdejer, født d. 30.-12.-1932, søn af Else og Kristian Lage.J.L. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra faderen.



-41- Gammelmark 10 har været i slægtens eje siden 1925.Ejendomsskyld 760.000. Areal 24,5 ha., hvorpå der er 6 kæmpehøje.Stuehuset er opført omkr. 1725 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1725 moderniseret i 1975, svinestald og lade fra 1910 samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 14 årskøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 2 kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri.GAMMELMARK 11, GAMMELMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845546.PETER DAM HANSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1958, søn af Bodil Dam og Jesper Olesen Hansen. P.D.H. har sønnen Rasmus, født d. 13.-4.-1986.P.D.H. har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra Bodil og Hakon Nielsen.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet yderliger 24 ha.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 moderniseret 1988, svinestald fra 1986, lade fra omkr. 1850 benyttes idag til foder, lade fra 1983, maskinhus fra 1960, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.GAMMELMARK 12, GAMMELMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845262.HANS HOLDEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1930, søn af Karen og Halvor Holden, gift d. 11.-3.-1952 med Hanne Lunding, husmor, født d. 11.-4.-1934, datter af Maren og Marinus Lunding. Parret har børnene: Inga, født d. 28.-8.-1952, Henning, født d. 4.-10.- 1953 og Britta, født d. 10.-7.-1956.H.H. overtog gården i 1954 fra svigerfaderen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af lade og garage fra 1969. Der er 1 traktor.GAMMELMARK 16, "STORE OL- LING", STORE OLLING, 6630 RØDDING, tlf. 74-845411.HARALD HOLM, gårdejer, født d. 6.-12.-1919, søn af Anna og Hans Holm, gift d. 13.-6.-1953 med Gerda Johansen, gårdejer, født d. 19.-3.-1925, datter af Jenny og Harold Johansen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 8.-11.-1955 og Astrid, født d. 6.-5.-1974.G.H. driver kennel- og hundepension og er formand for Hygum forsamlingshus. H.H.har været på Odder Højskole med kontroluddannelse. Parret forpagtede gården fra 1955 til overtagelsen i 1961 fra G.H.'s fader. Den 1.-4.-1990 blev gården overtaget af sønnen Bjarne.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38,5 ha., heraf 8 ha. eng.



-142-Stuehuset er opført i 1954, der er udvidet i 1970 og 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 udvidet og moderniseret i 1965, hundehus fra 1953 moderniseret i 1962, lade fra 1953, maskinhus fra 1973, roehus fra 1960 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 45 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, staldvarme til stuehus samt anparter i vindmølle. Sønnen Bjarne ejer og driver også Ollingvej 5, 6630 Rødding.GAMMELMARK 17, "MØLLEGÅRDEN", OLLING, 6630 RØDDING. BRIAN JACOBSEN, kok, født d. 30.-3.-1962, søn af Marenta Marie og Harald Jacobsen.B.J. overtog gården i 1990 fra morbroderen Knud Evertsen. Gården har været i slætens eje siden 1912.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha. Der er bortforpagtet 26 ha.Stuehuset er opført i 1992. Avlsbygningerne består af garage fra 1992 og lade fra omkr. 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af juletræer. Der er 2 traktorer.GAMMELMARK 18, SØNDER OLLING, 6630 RØDDING, tlf. 74-845278.ROAR NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1927, søn af Ragnhild og Alfred Nielsen, gift d. 3.-11.- 1956 med Ruth Christensen, hjemmehjælper, født d. 15.-9.- 1935, datter af Laura og Horsager Christensen. Parret har børnene: Bent, født d. 13.-2.-1957, Hanne, født d. 14.-2.-1960 og Helge, født d. 6.-5.-1971.R.N. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1957 fra faderen. Ejendomsskyld 720.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet yderligere 5 ha.Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 ombygget i 1950'erne, svinestald fra 1961, lade fra 1934 og maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af industrikartofler, ærter, raps, byg, hvede og havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. GAMMELMARK 20, "AAGAARD", SØNDER OLLING, 6630 RØDDING, tlf. 74-845410.EJNAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1934, søn af Elna og Thorvald Andersen, gift d.28.-10.-1961 med Elisabeth Ve- stergaard, butiksmedejer, født d. 19.-4.-1940, datter af Karen og Vagn Vestergaard. Parret har døtrene: Ingeborg, født d. 2.-9.-1962, Britta, født d. 26.-9.-1964, Sol-vej, født d. 15.-9.-1969 og Anne Dorthe, født d. 7.-3.-1975.



-43-E.A. arbejder som hovbeskærer og chauffør og har været på Gråsten Landbrugsskole, han overtog gården i 1961 fra Lars Lauersen.Ejendomsskyld 880.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er frasolgt 12 ha., 2 ha. er eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1957, det er restaureret og udvidet i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, udvidet og moderniseret i 1972, lade fra 1954, maskinhus fra 1975 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer, 5 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race samt en slagt es vineproduktion på 75 stk. årligt, desuden er der 1 pony samt 2 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor, 2 kartoffelsiloer samt anpart i vindmølle.

1965 samt gylletank. Der er 1 kornsilo samt varmJ.S. ejer og driver også Tornumvej 28, 6660 Lintrup.

GAMMELMARK 22, "BENBORG", KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-855341.JØRN SCHULTZ, gårdejer. Omtales under Tornumvej 28.J.S. overtog halvpart i gården i 1985 og resten i 1990 fra faderen.Stuehuset er opført i 1870, det er restaureret i 1965 og 1985. Avlsbygningerne består af svine- stald og maskinhus fra omkr. og kold lufts tørreri.
GAMMELVEJ 7, BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-822149. SVEN AAGE PAULSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1944, søn af Marie og Hans Peter Paulsen, gift d. 9.-5.-1968 med Rita Merri Jensen, sygehjælper, født d. 26.- 1.-1948, datter af Gudrun og Kaj Jensen. Parret har børnene: Dorte, født d. 9.-3.-1969, Line, født d. 16.-12.-1971 og Oskar, født d. 16.-3.-1977.S.AA.P. er prædikant i Luthers Missionsforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1912, da bedstefaderen købte den. Ejendomsskyld 700.000. Areal 13,3 ha., heraf 2 ha. eng, 16,5 ha. er frasolgt. Der er bortforpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinstald og lade alle fra omkr. 1870 samt lade fra fra omkr. 1870 udvidet og nyopført i 1945. GASTRUPVEJ 4, "RAVNHOLT- GÅRD", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-841482.HANS KARL GRAUMANN, gårdejer, født d. 5.-6.-1940, søn af Minna og Hans Peter Graumann, gift med Kirsten Jensen, gårdejer, født d. 4.-9.-1944, datter af Laura og August Fjeldsted Jensen. Parret har børnene: Anne Mette, født d. 23.-3.-1978 og Birgitte, født d. 12.-5.-1983.



-u-H.K.G. er chauffør ved M.D. Food. K.3. er sygeplejerske. Parret overtog gården i 1984 fra Gerda og Frede Skøtt.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 11 ha. skov, 1,5 ha. er eng. Der er bortforpagtet 40 ha.Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1918, maskinhus fra omkr. 1970 og gylletank. På gården er der 2 følhopper af racen Nordbagge. Der er 1 traktor.GASTRUPVE3 6, LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847193.SVEND AAGE CASPERSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1939, søn af Tinne og Christian Caspersen, gift d. 17.-11.-1962 med Inge Skjøth, kontorassistent, født d. 23.-7.-1938, datter af Thea og 3ens Skjøth. Parret har sønnerne: Sten, født d. 12.-9.-1966 og 3ens Christian, født d. 22.-9.-1968.S.AA.C. er sælger af sødmælkserstatning og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1933. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 udvidet i 1962, svinestald og lade fra 1933, foderlade fra 1976, maskinhus fra 1974 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 2 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og oliefyr.GASTRUPVE3 7, GASTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-847218.IVER WIND, gårdejer. Omtales under Kokhavevej 1.I.W. overtog gården i 1985 fra Knud Nederby.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1910 moderniseret omkr. 1971, hønsehus fra omkr. 1960 ændret til lade i 1987 samt garager og lade fra omkr. 1910. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps. Der er træfyr.I.W. ejer og driver også Kokhavevej 1, 6630 Rødding. GASTRUPVE3 8, LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847190. OVE STENDAL HANSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1945, søn af Andrea Engvang og Edv. Hansen, gift d. 2.-5.-1969 med Anne Søe Plougsgaard, medhjælpende hustru, født d. 26.-3.-1946, datter af Marie og Aage Søe Plougsgaard. Parret har børnene: 3ørgen, født d. 10.-6.-1970 og Gitte, født d. 6.-4.-1973.O.S.H. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Sydjysk 3er- seyforening og Sønderjysk Kvægavlsforening, medlem af repræsentantskabet i Danmarks 3erseyforening samt medlem af Kvægavlsudvalget for Dansk 3erseyforening. Han overtog gården i 1976 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1945. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 4 ha. er eng. Der er lejet 10 ha. græs.Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1877 total renoveret i 1991, ungkreaturstald fra 1976, svinestald fra 1957 ændret og moderniseret til kalve og goldkøer i 1979, garage fra 1974, foderlade og gastæt silo fra 1979, maskinhus fra 1975, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 64 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen 3ersey. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fast medhjælper.



-m-GASTRUPVEJ 9, GASTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-841581.HANS ROHWER, gårdejer, født d. 27.-1.-1923, søn af Ingeborg og Heinrich Rohwer, gift d. 10.-11.-1954 med Jenny Hansen, medhjælpende hustru, født d. 11.-7.-1930, datter af Kirstine og Kjeld Hansen. Parret har døtrene: Edel, født d. 22.-8.-1955 og Anita, født d. 2.-11.-1958.H.R. overtog gården i 1954 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1920. Ejendomsskyld 850.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 1 ha. er eng. Der er for- pagtet yderligere 5 ha.Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1959 udvidet med lade i 1970, gammelt stuehus fra før 1850 ændret til kalve og svin i 1977 samt maskinhuse fra 1970 og 1980. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 32 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM samt 14 årssøer, der sælges 280 smågrise årligt, desuden er der 1 orne. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.GASTRUPVEJ 12, LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847131.NIELS HOLM, gårdejer, født d. 23.-2.-1937, søn af Mathilde og Jens Christian Holm, gift d. 8.-10.-1966 med Solvejg Shloser, medhjælpende hustru, født d. 25.-5.-1946, datter af Lydia og Hans Shloser. Parret har 4 børn.N.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1901.Areal 53 ha., heraf tilkøbt 23 ha.Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 udvidet og moderniseret i 1962, ungkvægstald fra 1975, svinestald fra 1857 ændret til kalve i 1962, maskinhus fra 1973, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 avlshopper. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.N.H. ejer og driver også Anneksvej 3, 6630 Rødding. GASTRUPVEJ 19, "THAYSENS- MINDE", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847181.PETER GAMBORG, gårdejer, født d. 26.-2.-1939, søn af Martha og Anders Gamborg, gift d. 19.-6.- 1962 med Asta Holst Lin- dorff, sygeplejerske, født d. 7.-7.-1938, datter af Obel og Carl Lindorff. Parret har børnene: Kurt, født d. 19.-9.-1964 og Berit, født d. 15.- 6.-1963.P.G. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag, han er medlem af Menighedsrådet og formand for Københoveds Forsamlingshus. P.G. overtog gården d. 1.-8.-1963 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1751.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 13 ha. skov og 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1871, det er restaureret i 1976 og 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 moderniseret i 1971, kostald fra 1991, ungkvægstald fra 1976, svinestald fra 1871, foderlade fra 1979, lade fra 1939, maskinhus fra 1976, 2 hønehuse fra 1960 og 1962, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 90 årskøer, 110 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM. Der er 10 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.P.G. driver også Horsagervej 3, 6630 Rødding sammen med sønnen, de 2 gårde drives som "Gamborg I/S".



-M- GEJLAGER 3, "GEJLAGERGÅRD", GEJLAGER, 6630 RØDDING, tlf. 74-848586.KURT MARIBO, gårdejer, født d. 3.-10.-1941, søn af Eli og Gunnar Maribo, gift d. 17.-10.-1975 med Sys Thuesen, husmor, født d. 21.- 12.-1948, datter af Dorthea og Folmer Thuesen. Parret har børnene: Malene, født d. 3.-3.-1976, Karina, født d. 27.-8.-1978 og Mads, født d. 6.-12.-1983.K.M. er formand for Skodborg Erhvervsudvalg samt redaktør for bladet Dansk Veteran Traktorklub. S.T. er medlem af Konservativ Vælgerforening og formand for FOF. K.M. overtog gården i 1980 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1940.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 32 ha. Der er forpagtet yderligere 12 ha.Stuehuset er opført i 1775 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1775 restaureret og udvidet omkr. 1950, hønsehus og vognport fra 1956 senere moderniseret, lade fra 1775, værksted og maskinhus fra 1980, maskinhus fra 1982 og værksted. På gården er der 3 heste af racen Dansk Varmblod samt 1 føl. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården har man 58 veterantraktorer.GEJLAGER 6, "EGEGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848493.LORENZ HANSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1930, søn af Tinne og Lorenz Hansen, gift d. 28.-11.-1961 med Sine Jensen, husmor, født d. 18.-4.-1939, datter af Bine og Jacob Jensen. L.H. overtog gården d. 1.-7.-1961 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1921.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1903. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1903, hønsehus fra 1932 samt maskinhuse fra 1950 og 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede samt græs til tørring. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, korntørreri med kold luft samt træfyr.GEJLAGER 8, SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848906.INGEBORG OTTE, gårdejer, født d. 18.-4.-1926, datter af Emma og Karl Hansen, gift d. 20.-6.- 1952 med Peter Otte, født d. 12.-10.-1905, søn af Cecilie og Peter Otte. Parret har børnene: Peter, født d. 5.-2.-1953, Kjeld, født d. 24.-5.-1954, Eva, født d. 12.-8.-1956 og Conny, født d. 3.-7.-1963.Gården blev overtaget i 1946 fra P.O.'s moder.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. græs og skov. Der er bortforpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1852 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1929, svinestald fra 1961 og hønsehus fra 1960.



-0-7- GE3LAGER 10, GEOLAGER, 6630 RØDDING, tlf. 74-848341. HANS FESTERSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1919, søn af Mim- mi og Richard Festersen, gift d. 24.-10.-1943 med Inger Thomsen, husmor, født d. 2.-2.-1919, datter af Marie og Jens Thomsen. Parret har børnene: Richard, født d. 29.-10.-1944, Bodil, født d. 11.-3.-1954 og Grethe, født d. 26.-3.-1955.H.F. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1977 fra faderen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er bortforpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1948, det er udvidet i 1972 samt udvidet og moderniseret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkr. 1920 samt svinestald fra 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor.GEOLAGER 14, "GRÆVLINGKÆR", SKODBORGSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848567.3ENS CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1944, søn af Karen og Vagn Christensen, gift d. 13.-5.-1972 med Catrine Bruhn, medhjælpende hustru/øko- noma, født d. 17.-1.-1948, datter af Helene og Andreas Bruhn. Parret har døtrene: Mette, født d. 12.-4.-1974, Anni, født d. 11.- 3.-1977 og Gitte, født d. 5.-7.- 1980.3.C.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er næstformand for D.L.G. Sønderjylland, medlem af bestyrelsen for Haderslev Vesteramts Grænseforening samt i Grænseforeningens Landbrugsudvalg. C.B. er medlem af skolebestyrelsen samt kasserer for Husholdningsforeningen. 3.C.C overtog gården i 1977 fra faderen.Ejendomsskyld. 2.600.000. Areal 53,4 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 0,8 ha. er skov. Stuehuset er opført i 1912 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, kostald fra 1970 udvidet i 1978, lade fra omkr. 1880, maskinhus fra 1977, gastæt silo til ensilage fra 1978 samt 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 98 årskøer og 125 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt kornsilo samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Senest d. 1.-4.-1992 er køerne blevet sat ud og staldene indrettet til fedesvin. 3.C.C. ejer og driver også Troldkærvej 5, 6600 Vejen og Skodborgskovvej 10, 6600 Vejen. GE3LAGER 17, SKODBORGSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848873. 3OHN THORLAK, lærer, født d. 13.-1.-1950, søn af Frida og Ib Thorlak, gift d. 12.-2.-1972 med Lotte Bornhøft, pædagog, født d. 25.-2.-1953, datter af Tove og Sven Bornhøft. Parret har børnene: Ulrik, født d. 14.-4.-1972 og Mie, født d. 4.-6.-1978.3.T. overtog gården 15.-12.-1990



-48- fra Hans Ottosen. Ejendomsskyld 590.000. Areal 9,6 ha.Stuehuset er ombygget og udvidet i 1953 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1950, maskinhuse fra 1953 og 1980 samt lade fra 1950. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 10 ungdyr af racen SDM samt 3 årssøer, der produceres 60 slagtesvin årligt, desuden er der 60 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.GEJLAGER 18, "SKOVHYTTE", SKODBORGSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848938. PREBEN CHRISTENSEN, maskinarbejder, født d. 21.-6.-1963, søn af Grethe og Ejler Christensen, bor sammen med Lone Fredslund, specialarbejder, født d. 18.-4.-1964, datter af Edith og Kaj Hansen. Parret har sønnen Dennis, født d. 9.-12.-1991.Parret overtog gården i 1988 fra Sara Nicolaisen.Ejendomsskyld 840.000. Areal 15 ha. Der er bortforpagtet 14,5 ha.Stuehuset er opført i 1925 og restaureret fra 1988-92. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1925 senere ændret til svin samt lade fra 1904. Gården drives med en besætning på 7 årssøer og 1 orne, der produceres 140 slagtesvin årligt, desuden er der høns. Der er 1 traktor og plansilo.GILBJERGVEJ 4, SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848251. NIS JEPSEN FUGLSIG, landmand, født d. 3.-3.-1911, søn af Margrethe og Hans Nissen Fuglsig, gift d. 28.-10.-1942 med Anna Marie Nielsen, husmor, født d. 6.-9.-1917, datter af Anne Dorthea og Niels Peter Nielsen. Parret har børnene: Arne, født d. 25.-2.-1945, Anne Grete, født d. 16.-1.-1948 og Lisbeth, født d. 14.-1.-1954.N.J.F. overtog gården i 1949 fra Martin Hansen.Ejendomsskyld 510.000. Areal 8,8 ha. Der er bortforpagtet 8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 og lade fra 1952. På gården er der 2 moderfår. Der er I traktor.GILBJERGVEJ 6, "LILLE KORNVANG", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848468.ANKER SCHMIDT LUND, gårdejer. Omtales under Skodborg Søndergade 50C.A.S.L. overtog gården d. 1.-5.-1988 fra boet efter Jørgen Lund.Ejendomsskyld 680.000. Areal 16 ha.Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1906.A.S.L. ejer og driver også Skodborg Søndergade 50C, 6600 Vejen.GILBJERGVEJ 8, "KORNVANG", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848684.SIGFRED FYHN, gårdejer, født d. 1.-10.-1945, søn af Johanne og Peter Fyhn, gift d. 29.-10.- 1966 med Lisbeth Damgaard Christiansen, lærer, født d. 31.- 1.-1944, datter af Marie og Niels Christiansen. Parret har børnene: Michael, født d. 10.-12.- 1970, Vibeke, født d. 7.-3.-1973 og Bjarke, født d. 12.-4.-1978. S.F. overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Henny Hansen. Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 67 ha., heraf 10,5 ha. skov og 5 ha. eng. Der er yderligere forpagtet 51 ha.



-49-Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkr. 1900, svinestald fra før 1900 senere ændret til ungkreaturer samt maskinhus fra 1960 udvidet i 1975. Gården drives med en besætning på 6 års- ammekøer og 10 ungdyr af racen Blonde d'Aquitaine. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, ærter, raps, byg og hvede. Der er 6 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 fodermester. S.F. ejer og driver også Haderslevvej 11, 6760 Ribe.GILBJERGVEJ 9, "ESKAGER", SKODBORG, 6630 RØDDING.FINN KRISTENSEN, forpagter, født d. 25.-2.-1966, søn af Klara og Gregers Kristensen, bor sammen med Bente Hjortlund Nielsen, studerende, født d. 24.-2.-1966, datter af Kirsten Marie og Kresten Hjortlund Nielsen.F.K. driver minkavl med 100 minktæver, han har været på Ladelund Grundskole og Dalum Landbrugsskole. Han har siden 1990 forpagtet gården fra Menighedsrådet i Skodborg. Ejendomsskyld 800.000. Areal 17 ha.Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1959 ændret og moderniseret til kvier i 1978 samt maskinhus fra 1990. Gården drives med en besætning på 26 årskøer og 21 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor. GILBJERGVEJ 10, SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848360. PEDER RAHR SCHMIDT, gårdejer, født d. 22.-9.-1925, søn af Esther og Martin Schmidt, gift d. 8.-10.-1955 med Inger Daugaard, medhjælpende hustru, født d. 26.-7.-1924, datter af Johanne og Rasmus Daugaard. Parret har børnene: Esther, født d. 19.-7.-1956, Grethe, født d. 28.-5.-1958, Knud, født d. 12.-6.-1960 og Ellen, født d. 3.-2.-1963.P.R.S. overtog gården d. 1.-10.-1953 som en udstykning fra Skodborg Præstegård. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Pr. 1.-10.-1991 blev der tilkøbt 14 ha., som ikke er vurderet.Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1954 udvidet og moderniseret i 1963, kalvestald fra 1963 renoveret og ændret til kalve og svin i 1977, svinestald fra 1969, garage fra 1964 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 16 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri med gas.GL. BRØSTRUPVEJ 3, "KROGÅRDEN", BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845439.TORBEN JUEL JACOBSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1956, søn af Ebba og Arnold Jacobsen, bor sammen med Kirsten Nissen, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-10.-1959, datter af Erna og Bent Nissen. Parret har sønnerne: Hans, født d. 15.-10.-1986 samt tvillingerne Per og Max, født d. 11.-1.-1988.T.J.J. har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over-tog gården i 1983 fra Jens Thyssen Nielsen.



-50-Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet yderligere 57 ha. Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 ændret til svin i 1983, sostalde fra 1985 og 1991, smågrisestald med dybstrøelse fra 1991, lade fra 1933, maskinhuse fra 1985 og 1991 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 310 årssøer, der sælges 7.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts plantørreri samt halmfyr. På gården er ansat 3 faste medhjælpere. T.J.J. ejer og driver også Gammelengvej 23, 6630 Rødding.

Ejvind Petersen. Ejendomsskyld 900.000. Areal 12 ha.

GL. BRØSTRUPVEJ 3A, BRØ- STRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845140.HELGE FOGTMANN, husmand, født d. 20.-5.-1933, søn af Johanne og Laurids Fogtmann, gift d. 18.-1.-1958 med Anni Enevoldsen, rengøringsassistent, født d. 13.- 1.-1933, datter af Jenny og Ing- vard Enevoldsen. Parret har datteren Dorte, født d. 25.-6.-1968. H.F. overtog gården i 1960 fraStuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949 ændret til goldsøer i 1971, sostald fra 1971, lade fra 1949 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en besætning på 16 årssøer, der produceres 270 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.GL. BRØSTRUPVEJ 5, "FRØSIG- GÅRD", BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845142.ARNE LAURIDSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1927, søn af Meta og Simon Lauridsen, gift d. 10.- 10.-1959 med Hanne Jørgensen, overassistent, født d. 27.-5.-1939, datter af Elna og Karl Viggo Jørgensen. Parret har børnene: Annette, født d. 5.-9.-1960 og Steffen, født d. 10.-4.-1965.A.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er tillidsmand i Landboforeningen. Han overtog gården 1964 fra Knud Traneberg.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha. Der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset er opført før 1860 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra før 1860 moderniseret i 1977 samt maskinhuse fra 1900 og 1977. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer, 3 ungdyr og 2 slag- tekalve af Kødracekryds samt 2 årssøer, der produceres 30 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor. GL. BRØSTRUPVEJ 9, BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845145.VALDEMAR JENSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1917, gift d. 3.- 12.-1947 med Else Marie Jensen, husmor, født d. 2.-9.-1922. Parret har børnene: Bodil, født d. 15.-4.-1949, Karin, født d. 10.- 11.-1951, Inger, født d. 24.-3.-1956 og Holger, født d. 21.-3.-1959.



-51-V.J. overtog gården i 1947 fra Jens Christian Jensen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 15,5 ha. Der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført før 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus fra 1952 samt svinestalde fra 1952 og 1965.GL. TORNUMVEJ 3, TORNUM SKOV, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855379.EJNER PETERSEN, husmand, født d. 18.-4.-1925, søn af Augusta og Peter Kristian Petersen.E.P. overtog gården i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 970.000. Areal 25,7 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, svinestald fra 1964 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slag- tesvineproduktion på 330 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts plantørreri.GL. VEJENVEJ 1, "KROGGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848907.PEDER DØSSING, gårdejer, født d. 26.-8.-1951, søn af Agnes og Morten Døssing, gift d. 14.-5.-1976 med Else Bruun, sygeplejerske, født d. 14.-8.-1953, datter af Eline og Kaj Bruun. Parret har børnene: Anne, født d. 23.-8.-1977, Mads, født d. 12.-12.-1979 og Ditte Marie, født d. 17.-11.-1985.E.B. er medlem af Grupperådet for KFUM Spejderne. P.D. overtog gården i 1983 fra Svend Blicher-Mathisen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet yderligere 4 ha.Nyt stuehus er opført i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 ændret til gæs i 1988, svinestald fra 1963 ændret til gæs i 1988 og gåsestald fra 1992. Gården drives med en besætning på 1.150 gæs til æggeproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og raps. Der er 1 traktor.GL. VEJENVEJ 4, "ANNALYST", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848315.JENS LARSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1925, søn af Signe og Jørgen Viggo Larsen, gift d. 8.-2.- 1950 med Asta Hansen, husmor, født d. 5.-3.-1929, datter af Marie og Mikael Hansen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 12.-5.- 1951, Mikael, født d. 12.-7.-1952, Mogens, født d. 24.-12.-1953, Bodil Marie, født d. 6.-6.-1955, Annette, født d. 8.-8.-1959 og Knud, født d. 21.-1.-1964. J.L. har været på Ladelund Landbrugsskole og har været medlem af Kartoffelsektionen og Kvægavlsforeningen i Rødding. Han forpagtede gården fra 1949 til overtagelsen i 1964 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1928.Ejendomsskyld 740.000. Areal 8 ha., heraf 1 ha. eng, der er frasolgt 10 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1882 og senest restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1917 senest moderniseret i 1976, lade fra 1952 og maskinhus fra 1976.GRAMLANDEVEJ 3, "STATSHYGGEBO", SØNDERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841290.MAGNUS JENSEN BENNETSEN, husmand, født d. 2.-7.-1916, søn af Marie og Niels Mathisen Bennetsen, gift d. 16.-10.-1963 med Anne Lise Knudsen, oldfrue, født d. 28.-7.-1939, datter af Else og Thomas Knudsen. Parret har sønnen Ole, født d. 8.- 8.-1964.M.J.B. er maler. Han overtog gården i 1949 som en udstykning fra Røddinggård. Ejendomsskyld 460.000. Areal 13,4 ha. Der er bortforpagtet 13 ha.



-52-Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1949 og maskinhus fra 1951. Gården drives med slagtesvineproduktion på 115 stk. årligt, desuden har der været ormekultur på gården de sidste 2 1/2 år. Der er 1 traktor og oliefyr.GRAMLANDEVEJ 5, SØNDERMARK, 6630 RØDDING, tlf, 74- 841291.JENS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1917, søn af Anne Petrea og Ludvig Christensen, gift d. 19.-11.-1943 med Anna Geertsen, husmor, født d. 18.-5.-1921, datter af Magdalene og Niels Geertsen. Parret har sønnerne: Kjeld, født d. 26.-7.- 1945 og Niels Jørgen, født d. 30.-6.-1949.J.P.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1949 som en udstykning fra Røddinggård.Ejendomsskyld 560.000. Areal 13 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1949 og senest restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1949 og maskinhus fra 1955 udvidet i 1960. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer, 10 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Simmentaler samt 5 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt, desuden er der 110 høns. Der er 2 traktorer, kornmagasin samt kold lufts tørreri.GRAMLANDEVEJ 8, SØNDERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841158.HENRY THY JØRGENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1933, søn af Magda og Carl Thy Jørgensen.H.T.J. er landpostbud. Han overtog gården i 1989 fra Poul Nielsen.Ejendomsskyld 630.000. Areal 14,8 ha., heraf 1 ha. mose. Der er udlejet 14 ha.Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1950. På gården er der høns, gæs og ænder. Der er oliefyr.GREJSENSVEJ 2, "SØNDERSKOV", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848723.HANS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1948, søn af Erna og Ejnar Christensen, gift d. 21.-6.-1975 med Evelyn Jensen, hjemmehjælper, født d. 29.-9.- 1951, datter af Erna og Johannes Jensen. Parret har døtrene: Birgit, født d. 26.-8.-1970, Heidi, født d. 24.-9.-1974 og Anita, født d. 1.-10.-1979.H.C. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-8.-1977 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 4 ha. er skov. Der er forpagtet yderligere 3,5 ha.Stuehuset er opført før 1850, det er udvidet i 1908 og restaureret fra 1977-82. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 udvidet i 1969 og moderniseret i 1980, svinestald fra 1978, lade fra 1969 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en besætning på 19 årskøer, 20 ungdyr og 2 slagtekalve af racen SDM samt 14 årssøer, der produceres 280 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ged og nogle høns. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og kold lufts tørreri.



-53- GREJSENSVEJ 4, "SKOVHUSET", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848142.PETER NØRREGAARD, pelsdyravler, født d. 11.- 2.-1953, søn af Kirsten og Jørgen Nørregaard, gift d. 7.-7.-1973 med Lise Rasmussen, kontorassistent, født d. 11.-6.-1954, datter af Else og Egon Rasmussen.Parret har børnene: Tina, født d. 17.-6.-1975 og Thomas, født d. 9.-3.-1977.P.N. driver desuden et Jagtrejse Bureau. Han overtog gården i 1974 fra Carl Lage. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 1 ha.Stuehuset er opført i 1754 og restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne består af 2 pelserier fra 1985, 12 minkhaller opført fra 1982-86 samt gylletank. Gården drives som minkfarm med en bestand på 800 minktæver. Der er 2 traktorer samt Linkogas- anlæg.GREJSENSVEJ 6, "SØNDERSKOVGÅRD", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848801. PEDER THOMSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1958, søn af Klara og Hans Thomsen, gift d. 21.-5.- 1983 med Henny Møller, hjemmehjælper, født d. 12.-9.-1962, datter af Gerda og Gunnar Møller.P.T. arbejder som entreprenørmedhjælper, han har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.- 1985 fra Kristian Holmgaard.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. granskov.Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941 senere moderniseret, ungdyrstald og lade begge fra 1941, svinestald fra 1965, minkhal fra 1986 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 200 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer.GREJSENSVEJ 7, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848609.ELLA PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1923, datter af Margrethe og Hans Fuglsig, gift d. 6.- 4.-1944 med Hans Nielsen Pedersen, født d. 18.-12.-1916, søn af Maren Bothilde og Hans Pedersen. Parret har børnene: Margit, født d. 25.-9.-1944, Bjarne, født d. 11.-7.-1946, Irene, født d. 27.- 6.-1950, John, født d. 23.-5.-1954 og Susanne, født d. 24.-1.-1961.E.P. forpagtede gården fra 1951 til overtagelsen i 1956 fra Søren Lydiksen.Ejendomsskyld 530.000. Areal 9 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra før 1900 moderniseret og udvidet i 1969 samt lade fra 1910. Der er kornsilo på gården.



-51- GREJSENSVEJ 8, "JÆGERSBORG", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848489.HENRIK LANGE, gårdejer, født d. 22.-4.-1950, søn af Anna og Niels Lange, bor sammen med Jytte Pedersen, hjemmehjælper, født d. 30.-4.-1952, datter af Gudrun og Viggo Pedersen. Parret har børnene: Lars, født d. 3.-3.-1972, Linda, født d. 17.- 5.-1976 og Lene, født d. 30.-10.- 1978.H.L. overtog gården i 1972 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden den blev bygget før 1825.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 0,3 ha. er skov. Der er forpagtet 28 ha.Stuehuset er opført før 1825 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, ungkvægstald fra 1977, kalvestald fra 1988, garage fra omkr. 1940, maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM samt en kødkvægsbesætning på 6 årsammekøer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Simmentaler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.H.L. ejer og driver også Jægesborgvej 5, 6630 Rødding.GREJSENSVEJ 9, "JUSTENBORG", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848477.BENT BONDE, gårdejer. Omtales under Toftlundgårdvej 14, 6630 Rødding.B.B. overtog gården i 1968 fra Marinus Lund.Ejendomsskyld 860.000. Areal 21 ha., her af tilkøbt 9 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1902. B.B. ejer og driver også Toftlundgårdvej 14, 6630 Rødding.GREJSENSVEJ 12, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848373.LAURIDS TONNESEN, landmand, født d. 30.-4.-1915, søn af Marie og Peter Tonnesen, gift d. 22.-8.-1943 med Jenny Nissen, husmor, født d. 22.-7-1920, datter af Marie og Peter Nissen. Parret har sønnerne: Finn, født d. 2.-1.-1944, Kjeld, født d. 2.-5.-1948, Egon, født d. 6.-7.-1953 og Jan, født d. 5.-10.-1957.L.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1949 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 720.000. Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. skov.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900, svinestald fra omkr. 1935, lade fra 1914 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en besætning på 14 årskøer og 18 ungdyr af racen DRK samt en svineproduktion på 11 årssøer, der sælges 200 smågrise årligt, desuden er der 1 hest af racen Oldenborg. Der er 3 traktorer. Sønnen Egon hjælper til på gården.GRUEVEJ 1, STENDERUP, 6630 RØDDNG, tlf. 74-846239.JENS LYTKEN, landmand, født d. 12.-8.-1924, søn af Karen og Nis Lytken. Søsteren Marie Lyt- ken, født d. 28.-11.-1922 er husbestyrerinde på gården.J.L. overtog gården i 1965 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1882.



-55-Ejendomsskyld 580.000. Areal 14,8 ha., heraf 3 ha. mose og krat.Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1955, hønsehus fra 1957, lade fra 1960 og maskinhus fra 1951 udvidet i 1965. På gården er der høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg, rug og raps. Der er 2 traktorer. GRUEVEJ 3, "LILLE GRUE", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 846185.JENS STÆRMOSE GREGERSEN, landmand, født d. 17.-10.-1938, søn af Ingeborg og Jens Peter Gregersen, gift d. 7.-3.-1964 med Birgit Jørgensen, sygehjælper, født d. 5.-4.-1942, datter af Hedvig og Niels Jørgensen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 1.- 3.-1965, Niels Peter, født d. 13.-10.-1967 og Ulla, født d. 17.-6.-1970.J.S.G. er Greenkeeper i Jels, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er kasserer i Venstreforeningen. Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden april 1923.Ejendomsskyld 750.000. Areal 18,6 ha., heraf 3 ha. mose og krat.Stuehuset er genopført efter brand i 1991. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1964 samt maskinhuse fra 1949 og 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planterproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg og juletræer. Der er 1 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt el varme med genindvinding.GRØNNEBÆKVEJ 2, GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552481.IVER HANSEN OTTOSEN, landmand, født d. 24.-7.-1918, søn af Maren og Iver Hansen Ottosen, gift d. 8.-12.-1962 med Marie Kristine Scherrebeck, børnehaveklasseleder, født d. 17.-8.-1924, datter af Anne Kristine og Iver Scherrebeck. Parret har børnene: Anne Kristine, født d. 11.-11.-1963 og Marna Johanne, født d. 10.-6.-1965.M.K.S. er organist ved Jels Kirke. I.H.0. har som ung tjent på flere gårde samt deltaget i kursus og landbrugsfaglig undervisning, han har i 28 år været medlem af Menighedsrådet, været i bestyrelsen for flere kirkelige og nationale foreninger samt været 25 år i hjemmeværnet. Han bestyrede gården fra 1942 til overtagelsen d. 1.-3.-1952 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., 0,4 ha. er mose. Der er bortforpagtet 22,5 ha.Stuehuset er opført i 1867 og restaureret senest i 1979. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1959, lade fra 1926, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1900 og støbt ensilagesilo. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.GRØNNEBÆKVEJ 8, "HAVGÅRDSMINDE", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-553165.POUL KIIL KJÆRGAARD, gårdejer, født d. 13.-10.-1951, søn af Marie og Sigurd Kjærgaard, gift d. 19.-8.-1982 med Inge Birgitte Jensen, kontorassistent, født d. 20.-4.-1957, datter af Betty og Willy Jensen. Parret har døtrene: Jane, født d. 2.-7.-1982 og Lene, født d. 27.-2.-1986.P.K.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra Iver Nørgaard.



-56-Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 32 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1914 og restaureret i 1958, lade fa 1914 senere ændret til svin samt maskinhus fra 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.

tog gården i november 1988 fra Svend Erik Brink. Ejendomsskyld 250.000. Areal 2 ha., der er forpagtet

GULDBJERGVEJ 13, GULDBJERG, 6630 RØDDING, tlf. 74- 825294.SVEND ERIK CHRISTENSEN, landmand, født d. 26.-7.-1960, søn af Linda og Hans Jørgen Christensen, bor sammen med Linda Evald, specialarbejder, født d. 29.-12.- 1966, datter af Poula og Kurt Evald.S.E.C. har været på Riber Kjær- gård landbrugsskole. Han over- 14 ha.Stuehuset er opført i 1772 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af garage fra omkr. 1900 og lade fra 1989 ændret til svin i 1991. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der sælges 100 smågrise årligt, desuden er der 4 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 1 traktor og træfyr.GULDBJERGVEJ 15, "RÆVETOFTE", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-822148. OLE GOTVED, gårdejer, født d. 14.-12.-1935, søn af Helle og Aage Gotved, gift d. 18.-8.-1962 med Ellen Margrethe Rytz, husmor, født d. 27.-6.-1938, datter af Gudrun og Ejner Rytz. Parret har børnene: G. Victoria, født d. 29.-10.-1964, Helle, født d. 9.-3.-1967 og Thorleif, født d. 28.-5.-1975.O.G. er driftleder for et frøfirma, han har været på Fjordvang Landbrugsskole og er formand for Retsforbundet i Rødding Kommune. Han overtog gården i 1965 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng og mose. Der er bortforpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1886 restaureret og moderniseret i 1980, svinestald fra 1956, gammel stuehus fra 1886 ændret til garage og fyrrum, lade fra 1912 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Simmentaler, desuden er der 5 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.GULDBJERGVEJ 17, GULDBJERG, 6630 RØDDING, tlf. 74-822834.HANS GUNNAR TOFT, gårdejer, født d. 1.-5.-1960, søn af Inge Marie og Christian Toft, gift d. 21.-4.-1990 med Lene Christensen, diakon/plejehjemsassistent, født d. 5.-12.-1964, datter af Grethe og Aage Christensen.H.G.T. har været på Hammerum Landbrugsskole og Ladelund Grundskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1923.Areal 20 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestalde fra 1931 og moderniseret i 1976, lade fra 1931 samt maskinhus fra 1931 udvidet i 1963. Gården drives med en besætning på 18 årskøer og 18 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 180 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 3 kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri.



-57-GULDBJERGVEJ 18, GULDBJERG, 6630 RØDDING, tlf. 74-822493.SVEND SUNDDAL PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1960, søn af Krista og Niels Pedersen, gift d. 7.-7.-1990 med Anna Marie Samuelsen, håndarbejdslærer, født d. 31.-12.-1960, datter af Fryjane Samuelsen og Davis Didriksen. Parret har børnene: Samuel, født d. 9.-6.-1986 og Sølja, født d. 10.-10.-1988.S.S.P. er kontrolassistent, han har været på Riber Kjærgård Grund og Landbrugsskole. A.M.S. er i bestyrelsen for Husflidskredsen. S.S.P. overtog gåden d. 1.-4.-1990 fra Helge Roos.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24,5 ha.Stuehuset er opført i 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, hvede og vårbyg. Der er 1 traktor.HADERSLEVVEJ 2, "BJERGGÅRDSMINDE", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848402.PETER EJNER JUHL, gårdejer, født d. 2.-12.-1936, søn af Anne Marie og Niels Juhl, gift d. 27.-2.-1972 med Esther Irene Haahr, født d. 18.-7.-1939, datter af Anne Marie og Iver Nielsen Haahr. Parret har børnene: Ole, født d. 21.-1.-1973, Kim, født d. 19.-8.-1975 og Preben, født d. 30.-12.-1977.P.E.J. er medlem af Menighedsrådet i Skodborg. Han overtog gården i 1962 fra Astrid Schønning.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha.Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald fra 1972/73, fedestald og lade begge fra 1976 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres 770 slagtesvin årligt, desuden er der 14 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus.HADERSLEVVEJ 5, SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848686.EJNAR THOMAS THOMSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1913, søn af Marie og Niels Thomsen, gift d. 28.-10.-1937 med Marie Søgaard, født d. 15.-1.-1919, datter af Mette og Eskild Søgaard. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 30.-10.-1940, Asger, født d. 3.-9.-1941, Annelise, født d. 11.-5.-1951, Knud Ejnar, født d. 5.-10.-1947, Hanne Mette, født d. 23.-11.-1954, Karen, født d. 17.-8.-1956 og Arne, født d. 2.-9.-1957. E.T.T. overtog gården i 1948 fra Eugen Schmidt.Ejendomsskyld 560.000. Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført før 1850 og senere udvidet. Avlbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1954, hønsehus, kombineret kvæg- og svinestald samt lade alle fra før 1850 og maskinhus fra 1952. På gården er der høns. Der er kombi træfyr.HADERSLEVVEJ 6, SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848395. DORTHEA THUESEN, landmand, født d. 18.-7.-1925, datter af Cecilie og Hans Buhl, gift d. 18.-5.-1944 med Folmer Thuesen, født d. 5.-4.-1914, søn af Kathrine og Anders Thuesen. Parret har børnene: Anders, født d. 18.- 7.-1944 og Cecilie, født d. 21.- 12.-1948.D.T. overtog gården i 1947 fra Theodor Michels.Ejendomsskyld 520.000. Areal 8,5 ha., der er bortforpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1780 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1780 og garage fra 1962.HADERSLEVVEJ 8, "DORTHEASMINDE", SKODBORG, 6630 RØDDING tlf. 74-848255.KARL JØRGENSEN LUND, gårdejer, født d. 5.-8.-1928, søn af Anna og Anders E. Lund, gift d. 26.-10.-1957 med Hilda Agnethe Bågø, husmor, født d. 16.-5.-1931,



-58- datter af Else og Hans A. Bågø. Parret har døtrene: Britta, født d. 10.-10.-1958 og Susanne, født d. 24.-6.-1962.Karl 3. Lund har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 restaureret i 1966 og løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 udvidet i 1972, garage og værksted fra omkr. 1850, lade fra 1908 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 5 årsammekøer og 15 stude. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og maltbyg. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.HADERSLEVVE3 11, "LINDEGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848684.MICHAEL FYHN, gårdejer, søn af Lisbeth og Sigfred Fyhn.M.F. har været på Riber Kjær- gård Grundskole og Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1991 fra faderen, som har beholdt løsøret på gården.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 41 ha. Oorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1975/76. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976 udvidet i 1978, lade og maskinhus begge fra 1976, kalvehytter og gylletanke. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 markvandingsanlæg på gården. M.F. ejer og driver også Gilbjergvej 8, 6630 Rødding. HADERSLEVVEJ 12, SKODBORG MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848398.POUL BRUUN, gårdejer, født d. 7.-4.-1959, søn af Eline og Kaj Bruun, gift d. 27.-4.-1990 med Anna Margrethe Voetmann, plejehjemsassistent, født d. 25.-6.- 1957, datter af Karen og Holger Voetmann. Parret har børnene: Christine, født d. 10.-1.-1981, Niels Iver, født d. 30.-12.-1982 og Hans Henrik, født d. 3.-5.-1991.P.B. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1949.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 17 ha., der er forpagtet 21,5 ha.Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 ændret til svin i 1974 og moderniseret i 1985, gammelt stuehus fra før 1875 ændret til garage og depot i 1965, svinestalde fra 1985 og 1986, lade fra 1954, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.200 slagtesvin årligt, desuden er der 5 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.



-59- HADERSLEVVEJ 18, "M1KKEL- BORGGÅRD", MIKKELBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848379. MARY DONS, gårdejer, født d. 19.-10.-1939, datter af Agnes og Emil Nielsen Skou, gift d. 12.-8.- 1961 med Jens Dons, gårdejer, født d. 30.-8.-1939, søn af Anne og Michael Dons. Parret har børnene; Carsten, født d. 8.-2.-1962, Tove, født d. 15.-1.-1965 og Lisbeth, født d. 17.-2.-1966.Parret overtog gården d. 1.-12.-1976 fra Sigurd Buchwald.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21,5 ha., heraf 6 ha. skov. Der er bortforpagtet 19 ha. Stuehuset er opført i 1788 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svin i 1978, svinestald og sostald begge fra 1978 samt maskinhuse fra 1985 og 1987. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Der er 2 traktorer på gården.HADERSLEVVEJ 19, 6630 RØDDING.RICHARD FESTERSEN. Omtales under Parkvej 5, 6630 Rødding.R.F. ejer og driver også Parkvej 5, 6630 Rødding.HADERSLVEVVEJ 20, "JÆGERSBORG", MIKKELBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848551.IVER THORØE, pensionist, født d. 9.-5.-1911, søn af Kathrine og Jens Thorøe, gift d. 29.-5.-1937 med Agnes Jensen, husmor, født d. 29.-6.-1911, datter af Kirstine og Hejne Jensen. Parret har sønnerne: Jens, født d. 1.-1.-1939, Henning, født d. 14.-12.- 1941, Jørgen, født d. 20.-11.-1942 og Svend, født d. 8.-8.-1946.I.T. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 590.000. Areal 12 ha., heraf 9 ha. skov.Stuehuset er opført i 1906 og udvidet i 1970. Avlsbygningerne består af lade fra 1906.HADERSLEVVEJ 23, "VIRKELYST", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848745.PETER JOHANSEN LAUTRUP, gårdejer, født d. 12.-9.-1955, søn af Betty og Christian Lautrup, gift d. 1.-10.-1983 med Birgit Christensen, ekspeditrice, født d. 26.-6.-1957, datter af Asta og Søren Christensen. Parret har børnene: Karsten Peter, født d. 6.-1.-1986 og Karina Birgit, født d. 26.-5.-1988.P.J.L. arbejder som traktorfører, han har været på Borris Grundskole og Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1990 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 770.000. Areal 11 ha.Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kombine- rert kvæg- og svinestald fra 1909 ændret til svin i 1991, lade fra omkr. 1950 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 27 årssøer, der sælges 540 smågrise og 15 slagtesvin årligt, der er 7 årsammekøer, 6 ungdyr og 1 avlstyr af racen Hereford, desuden er der 14 moderfår af racerne Hvidhovedet Marsk og Texel. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.



-60-HADERSLEVVEJ 29, "ELMEGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848857. 3ENS LUNDBY, gårdejer, født d. 25.-11.-1957, søn af Helvig og Hans Lundby, gift d. 25.-9.-1982 med Hanne Hansen, kontorassistent, født d. 28.-10.-1961, datter af Grethe og Niels Hansen. Parret har børnene: Gitte, født d. 17.-1.-1986 og Martin, født d. 9.-10.-1987.3.L. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Jagtforeningen. Han overtog gården i 1983 fra Jens Schmidt.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 19 ha.Stuehuset er opført omkr. 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ændret og restaureret i 1961 og ændret til svin i 1984, svinestald fra 1984, garage og værksted fra 1940, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges 2.800 smågrise årligt, desuden er der 4 årsammekøer og 4 ungdyr samt nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug, hvede og byg. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker samt 1 halmfyr.HADER SLEVVEJ 31, "GRØNAGER- GÅRD", MIKKELBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848261.TAGE SCHACK LARSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1932, søn af Mariane og Lauritz Schack Larsen, gift d. 8.-12.-1956 med Nanna Holm, husmor, født d. 8.-7.- 1933, datter af Henriette og Hans Holm. Parret har sønnerne: Ole, født d. 6.-2.-1958 og Bjarne, født d. 10.-4.-1961.overtog gården d. 1.-1.-1957 frasvigermoderen. Gården har været i slægtens eje siden d. 15.-3.-1932.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er forpagtet 33 ha. Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 udvidet i 1940 og moderniseret i 1974, lade fra 1914, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1973, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper. D. 1.-7.-1992 overtog sønnen Bjarne gården, han er gift d. 25.-3.-1989 med Henny Schøler Larsen, født d. 8.-7.-1963, datter af Solvejg og Erik Kjær. Parret har sønnen Lasse, født d. 29.-7.-1991.HADERSLEVVEJ 33, MIKKELBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848602.BENT SØRENSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1946, søn af Laurine og Anton Sørensen, gift d. 7.-10.-1977 med Else Jørgensen, kommuneassistent, født d. 27.-11.-1945, datter af Mie og Martin Jørgensen. Parret har sønnerne: Anton, født d. 6.- 1.-1978 og Henrik, født d. 13.-2.-1981.B.S. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen i Frøs Herreds Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Arne Skøtt Jensen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 19 ha. Stuehuset er opført omkr. 1850 restaureret i 1976 og udvidet i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 udvidet og moderniseret i 1977/78, lade fra 1978, ma-



-61- skinhus fra 1988 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 11 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til ensilering.HADERSLEVVE3 37, GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552559.HANS SKØTT, fåreavler, født d. 14.-10.-1911, søn af Anna Marie og Aksel Skøtt, gift d. 16.-5.-1936 med Valborg Krogh, husmor, født d. 29.-6.-1912, datter af Helene og Vilhelm Krogh. Parret har børnene: Aksel, Olav, Gunhil og Anne Marie.H.S. overtog gården i 1976 fra Jens Dons.Ejendomsskyld 510.000. Areal 4,5 ha., der er bortforpagtet 4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af lade fra omkr. 1910.HADERSLEVVE3 38, "NYGÅRD", 3ELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552203.VERNER HENRIKSEN, landmand, født d. 15.-6.-1930, søn af Ida og Marius Henriksen. B.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra faderen. Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 udvidet i 1964, svinestald fra 1926, garage og værksted fra 1968 samt maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, vinterbyg og raps. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.HADERSLEVVE3 40, 3ELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-553238.HOLGER LUND, gårdejer, født d. 11.-4.-1929, søn af Marie og Peter Lund, gift d. 8.-10.-1954 med Margrethe Christiansen, husmor, født d. 5.-5.-1934, datter af Margrethe og Jens Christiansen. Parret har børnene: Lissy, født d. 23.-2.-1955, Bøje, født d. 3.-10.-1960 og Preben, født d. 16.-11.-1964.H.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1991 fra Krista Bonde.Ejendomsskyld 950.000. Areal 9,7 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus begge fra 1975 samt lade fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor og halmfyr.H.L. ejer og driver også Strangelhjørn Skovvej 13, Nr. Rangstrup Kommune.HADERSLEVVE3 42, "THOMASMIN- DE", 3ELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552179.3AN SCHMIDT, gårdejer, født d.1 1.-3.-1967, søn af Bentha og Verner Schmidt.3.S. er skovarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1992 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 860.000. Areal 15,9 ha., der er forpagtet 6,5 ha.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, ungkvægstald fra 1975 og lade fra 1979. Gården drives med en besætning på 15 tyrekalve til opfedning. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.HADERSLEVVE3 46, "KÆRSGÅRD", 3ELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552370.AKSEL THYGESEN, gårdejer, født d. 5.-12.-1923, søn af Anne og Theodor Thygesen, gift d. 12.-4.-1958 med Else Kathrine Petersen, medhjælpende hustru, født d. 20.-8.- 1933, datter af Anna og Hermann Petersen. Parret har børnene: Karsten, født d.



-62- 27.-6.-1960, Margit, født d. 1.- 12.-1962 og Bodil, født d. 18.- 1.-1964.Aksel Thygesen har været på St. Restrup Husmandsskole, han er medlem af bestyrelsen for Ungdomsforeningen og Jels Landbohjem og har været formand for Venstre Vælgerforening samt Andelsfryseriet. Han overtog gården d. 15.-4.-1958 fra Poul Richard Møller.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1929 og loftet er restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, kombineret svine- og kostald fra 1929 moderniseret og ændret til svin i 1973 og restaureret i 1989, maskinhuse fra 1964 og 1977 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM samt en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, staldvarme til stuehuset samt vindmølle.HADERSLEVVEJ 47, GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 552287.JENS LAUTRUP, husmand, født d. 6.-7.-1935, søn af Mary og Mads Lautrup, gift d. 5.-5.-1962 med Tilde Tastesen, husmor, født d. 22.-11.-1943, datter af Anna og Lorens Tastesen. Parret har sønnerne: Bjane, født d. 2.- 6.-1965 og Finn, født d. 12.-3.- 1968.J.L. forpagtede gården fra november 1960 til overtagelsen i maj 1962 fra faderen. Ejendomsskyld 830.000. Areal 13,9 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført i 1928 restaureret og udvidet i 1985. Avlsbygningerne består af kombineret lade, kvæg- og svinestald fra 1932 ændret til køer i 1964 samt maskinhus fra 1971. Gården drives med en besætning på 16 årsskøer, 16 ungdyr og 1 slagtekalv af racen SDM, desuden er der 1 tyr af racen Simmentaler, 1 hest af racen Nordbagge og nogle høns. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.HADERSLEVVEJ 51, "VÅRSKOVGÅRD", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 552604.KJELD KRYGER SØRENSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1945, søn af Kirstine og Paul Sørensen. K.K.S. har børnene: Mette, født d. 13.-2.-1968, Helle, født d. 14.-1.-1970 og Kermit, født d. 8.-3.-1977.K.K.S. arbejder som inseminør og har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Gudman Nielsen.Ejendomsskyld 770.000. Areal 13,7 ha.Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1927 ændret og moderniseret til heste i 1985 og 1987 samt lade fra 1927 udvidet omkr. 1950. Gården drives med en besætning på 4 følhopper, 3 ungheste og 4 føl af racen Dansk Varmblod, hestene bliver brugt til konkurrence i ridebanespringning. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer.HADERSLEVVEJ 55, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552391.OTTO WESTERGAARD, gårdejer, født d. 25.-2.-1934, søn af Agnes og Laurits Westergaard, gift d. 9.-1.-1954 med Ida Jensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-5.-1933, datter af Marie og Carsten Jensen. Parret har børnene: Erik, født d. 19.-3.-1954,



-63- Ingemarie, født d. 11.-2.-1955, Erling, født d. 8.-1.-1956 og Ulla, født d. 10.-10.-1958.Otto Westergaard overtog gården i 1959 som en udstykning fra Slotsgård i Jels.Ejendomsskyld 800.000. Areal 17,9 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 ændret til kreaturer i 1970 samt lade fra 1972. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagte- kalve af racen RDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri.HADERSLEVEJ 61, "RØNNELY", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552132.AAGE LARSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1903, søn af Jenny Kristiane og Kristian Larsen, gift d. 6.-6.-1927 med Rigmor Lavrsen, husmor, født d. 22.-1.-1907, datter af Marie og Asger Lavrsen. Parret har børnene: Jenny, født d. 7.-3.-1928, Asger, født d. 11.-4.-1931, Kristian, født d. 8.-11.-1933 og Marie, født d. 30.-8.-1936.AA.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1926 som jord fra Laurits Erichsens gård i Jels.Ejendomsskyld 370.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 11 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1927 brændt og genopført i 1939, hønsehus og lade begge fra 1927 samt maskinhus fra 1944.HARALDSHOLMVEJ 3A, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552887.THOMAS DALL, gårdejer, født d. 26.-2.-1954, søn af Gertrud og Heinrich Dall, gift d. 6.-10.-1979 med Erna Majeske, pædagogmedhjælper, født d. 26.-5.-1956, datter af Agathe og Evald Majeske. Parret har børnene: Kirsten, født d. 22.-7.-1980, Lene, født d. 14.-6.-1982 og Christian, født d. 2.-4.-1985.T.D. er skovarbejder, han har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 62 ha., heraf 20 ha. skov og 0,5 ha. mose. Der er for- pagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af lade fra 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af fremavlsbyg, hvede, vinterraps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træ- og oliefyr.HARALDSHOLMVEJ 4, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552467. KRISTIAN JESSEN, landmand, født d. 27.-10.-1919, søn af Marie og Karl Jessen, gift d. 31.- 10.-1942 med Edith Olsen, husmor, født d. 22.-8.-1918, datter af Klara og Hans Olsen. Parret har børnene: Johannes, født d. 31.-3.-1943, Bent, født d. 26.-2.- 1946, Hanne, født d. 8.-11.-1954 og Marie, født d. 30.-12.-1961.K.J. var formand for Husmandsforeningen i 1960'erne. Han overtog gården d. 1.-2.- 1951 fra forældrene.Ejendomsskyld 510.000. Areal 7,5 ha., der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1927 restaureret i 1973 og 1974. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade fra 1927, hønsehus og garage fra 1954. Der er 1 traktor på gården.



-64-

kvægog s vinestald fra 1927 udvidet og ændret til samt maskinhuse fra 1973 og 1975. På gården er

HARALDSHOLMVEJ 5, "LYKKESHAVE", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552504.ANTON JUHL, landmand.A.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Peter Mortensen.Ejendomsskyld 770.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret svin i 1971, lade fra omkr. 1952 der lidt høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts portionstørreri.HARALDSHOLMVEJ 6, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552363. BJANE NØRGÅRD, gårdejer. Omtales under Hennekesdamvej 22, 6630 Rødding.B.N. overtog gården i 1971 fra August Tindhoff.Ejendomsskyld 490.000. Areal 7,5 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1927 senere restaureret samt lade fra 1927.B.N. ejer og driver også Hennekesdamvej 22, 6630 Rødding.HARALDSHOLMVEJ 9, "SKOVLØKKE", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552684.MARTIN NICOLAISEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1952, søn af Gertrud og Martin Nicolaisen, gift d. 15.-5.-1982 med Annelise Mortensen, pædagogmedhjælper, født d. 9.-7.-1955, datter af Helga og Alfred Mortensen. Parret har børnene: Britt, født d. 9.-11.-1983, Mogens, født d. 24.-4.-1986 og Didde, født d. 27.-6.-1991.M.N. er oversergent, han har været på Kalø Landbrugs- og Sproghøjskole. Han overtog gården i 1982 fra Børge Nielsen.Ejendomsskyld 710.000. Areal 7,5 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 moderniseret i 1987, hønsehus fra 1992, lade fra 1927 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 8 årsammekøer, 8 ungdyr og 2 slagte- kalve af racerne Charolais og Limousine, desuden er der 2 slagtesvin, 1 hest af racen Nordbagge, 1 avlstyr, 1 ged samt nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, kold lufts tørreri samt halmfyr.HARALDSHOLMVEJ 10, "VESTERSKOV", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552366.EJNER MADSEN, husmand, født d. 4.-6.-1923, søn af Mette og Laue Madsen, gift d. 14.-3.-1952 med Anne Kathrine Muurholm, husmor, født d. 10.-3.-1923, datter af Line



-65- og Hans Muurholm. Parret har børnene: Birte, født d. 21.-10.- 1953, Lauge, født d. 3.-6.-1955 og Tage, født d. 7.-3.-1966. Ejner Madsen har været på Øst- jyllands Husmandsskole. Han overtog gården i 1949 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 590.000. Areal 6,1 ha.Stuehuset er opført i 1835 og senest restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kombineret lade og kvægstald fra 1929 senere moderniseret, hønsehus fra 1951, kombineret hønsehus og maskinhus fra 1957 samt maskinhus fra 1974. På gården er der høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.HARALDSHOLMVEJ 14, "HA- RALDSHOLM", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552875 (privat) og 74-552615 (kontor).TORBEN KLOGBORG, gårdejer, født d. 9.-2.-1945, søn af Anna og Peder Klogborg, gift d. 10.- 7.-1976 med Hanne Lind Nielsen, folkeskolelærer, født d. 19.-6.- 1953, datter af Ella og Harry Nielsen. Parret har børnene: Mariane, født d. 1.-12.-1977, Martin, født d. 13.-1.-1980 og Mathias, født d. 26.-10.-1984.T.K. har været på Lyngby Landbrugsskole. Sammen med broderen Peder Klogborg overtog han gården d. 1.-1.-1978 fra faderen, som havde haft den siden 1955.Ejendomsskyld 6.000.000. Areal 131 ha., heraf 14 ha. skov.Stuehuset er opført fra 1862-64 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 ændret til svin i 1969 og renoveret i 1988, fedesvinestald fra 1969, fedestald og smågrisestald fra 1989, sostald fra 1974, farestalde fra 1979 og 1992, lade fra 1903, maskinhus fra 1986, gastæt kornsilo og 3 gylletanke, desuden er der arbejderbolig fra 1903 og medejerbolig fra 1911 moderniseret i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 650 årssøer, der produceres 15.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 3 medhjælpere.T.K. ejer og driver også Koldingvej 3A, 6630 Rødding. Peder Klogborg ejer og driver også Tøndervej 2, 6630 Rødding. HARREBYVEJ 5, HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845391.AAGE POULSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1927, søn af Sofie og Johannes Poulsen. Søsteren Elna Poulsen, født d. 11.-4.-1920, er husholder på gården.AA.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er kasserer i Borgerforeningen i Hygum samt medlem af bestyrelsen for Hjemstavnsgården i Sønder Hygum ogLokalhistoriskforening i Sønder Hygum. Han overtog gården i 1952 fra Jan Mammen. Ejendomsskyld 850.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 6 ha. eng samt 3 ha. skov og hede.



-66-Stuehuset er opført før 1825 og senest restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1954 ændret til køer i 1965, lade fra 1965 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 12 årsskøer, 31 ungdyr og 11 stude af racen SDM, det er en stambesætning, der er en kødkvægsbesætning på 5 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Blonde d'Aquitaine, desuden er der 18 moderfår. Kvægbestanden skal udvides med ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og 2 vindmøller.HARREBYVEJ 8, "BAKKELY", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845280.KJELD FØRBY, gårdejer, født d. 4.-3.-1950, søn af Signe og Peder Førby, gift d. 10.-10.-1975 med Karin Lund, kontorassistent, født d. 10.-6.-1951, datter af Ellen og Christian Lund. Parret har tvillingerne Jan og Kim, født d. 8.-2.-1976 og sønnen Peter, født d. 28.-7.-1986.K.F. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1946.Ejendomsskyld 990.000. Areal 27,4 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 moderniseret i 1977, svinestald fra 1950 ændret til køer i 1977, lade fra 1910, maskinhus fra 1953 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey samt 4 årsammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Limousine. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo og kold lufts tørreri. HARREBYVEJ 11, "DALAGER- GÅRD", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845524.EJNER POULSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1921, søn af Sofie og Johannes Poulsen.E.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Aksel Christiansen. Ejendomsskyld 740.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne 1958. Gården drives med en besætning på 8 racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde består af kvægstald og lade begge fra årskøer, 10 ungdyr og 6 slagtekalve af er byg. Der er 1 traktor.HARREBYVEJ 23, "FUGLE- BJERGGÅRD", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845183. NIELS FREDERIK LARSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1938, søn af Sinnet Marie og Otto Larsen, gift d. ll.-ll.- 1967 med Judith Jepsen, gårdejer, født d. 6.-2.-1947, datter af Marie og Tines Jepsen. Parret har børnene: Pia, født d. 5.-5.-1972,Bjarke, født d. 15.-11.-1976 og Bruno, født d. 9.-2.-1982.J.F.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Torvald Christensen.Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 101 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, svinestald fra 1977, lade fra 1911, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 101 årskøer, 110 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio-



-67- nens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri med el samt anpart i vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper.

1966, Christian, født d. 29.-4.-1971 og Birgit, født

HARREBYVEJ 25, "MARKSKELBÆK", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845459.JØRGEN SCHULTZ, gårdejer, født d. 2.-8.-1935, søn af Emmy og Ejnar Schultz, gift d. 28.-12.- 1962 med Jenny Lund, medhjælpende hustru, født d. 28.-2.-1939, datter af Margretha Berta og Christian Andersen Lund. Parret har børnene: Ejnar, født d. 18.- 9.-1964, Peder, født d. 31.-12.- d. 6.-11.-1976.J.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1966 til overtagelsen i 1969 fra faderen. Nuværende ejer er mindst 5. generation på gården.Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 2 ha. skov og 4 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha. De 4 ha. eng hører indunder Danmarks sidste i brug værende overrislingssystem.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 ændret med rister i 1969, ungdyrstald fra 1971, svinestald fra 1978, svinestald moderniseret i 1953, maskinhuse fra 1966 og 1977, lade fra omkr. 1920, gastæt silo fra 1978, gastæt silo til korn fra 1987-88, roehus fra 1988, 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 64 årsskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri, staldvarme til stuehus samt anparter i vindmølle. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.HAURUMVEJ 2, "BIRKET", HAU- RUM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841283.HANS MADSEN SCHMIDT, landmand, født d. 18.-8.-1930, søn af Bodil og Martin Schmidt, gift d. 25.-5.-1956 med Gerda Emmy Petersen, rengøringsassistent, født d. 24.-3.-1934, datter af Amanda og Valdemar Petersen. Parret har børnene: Regnar, født d. 19.-12.-1957, Jan, født d. 23.- 11.-1959, Randi Amanda, født d. 6.-4.-1964, Ruben Valdemar, født d. 17.-7.-1971 og Stefan, født d. 28.-3.-1975.H.M.S. er prøveudtager, han er medlem af Kristelig Dansk Fælles Forbunds hovedbestyrelse samt med i Hjemstavnsforeningen i Brændstrup. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Knud Stenger.Ejendomsskyld 770.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 udvidet og moderniseret til svin i 1964, lade fra 1928 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og maltbyg. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.HAURUMVEJ 3, "NYGÅRD", HAURUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-842047.KJELD BLOCK JACOBSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1955, søn af Deth og Niels Blok Jacobsen, gift d. 6.-3.-1982 med Lene Petersen, pædagog, født d. 22.-12.-1956, datter



-68- af Sigrid og Aksel Petersen. Parret har børnene: Ulla, født d. 17.-8.-1982 og Lars, født d. 6.- 9.-1985.Kjeld B. Jacobsen er landbrugsskolelærer på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han har været på Vejlby og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra svigerforældrene, som købte den i 1955.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26,5 ha., heraf 3,5 ha. mose. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1952 og udvidet i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1952, garage fra 1958, svinestald fra 1952 udvidet og moderniseret i 1964 og kyllingehus fra 1960 senere ændret til maskinhus. Gården drives med en besætning på 21 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og frøgræs. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts plantørreri samt halmfyr.HAURUMVEJ 6, HAURUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-841947.COBB DANMARK. PETER BOISEN, bestyrer, født d. 9.-5.-1950, søn af Ingrid og Herluf Boisen, gift d. 24.-5.-1975 med Hanne Pedersen, kontorassistent, født d. 15.-5.-1951, datter af Ingeborg og Vagn Pedersen. Parret har børnene: Tina, født d. 13.-7.-1976, Hans Herluf, født d. 16.-8.-1978, Cathrine, født d. 21.-3.-1982 og Anne Sophie, født d. 8.-6.-1988.P.B. overtog bestyringen af gården d. 1.-1.-1992 fra Asa Chick.Ejendomsskyld 1.780.000. Areal 2 ha.Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af 2 hønsehuse fra 1974. Gården drives med en besætning på 10.000 avlshøner.HAURUMVEJ 7, HAURUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-841219.HENNING DRAGSGAARD DALL, gårdejer, født d. 20.-9.-1929, søn af Kathrine og Christian Dall, gift d. 6.-12.-1952 med Olga Bengtha Andersen, husmor, født d. 13.-4.-1931, datter af Petrine Nielsine og Peter Johansen Andersen. Parret har sønnerne: Steen, født d. 16.-9.-1953, Benny, født d. 19.-2.-1956, Jan, født d. 4.-8.-1959 og Preben, født d. 19.-9.-1962.H.D.D. overtog gården d. 10.-3.-1962 fra Hans Damkær.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.Stuehuset er opført før 1900 og gennemrestaureret i 1970/71. Avlsbygningerne består kvægstald fra 1978/79, svinestald fra 1955 gennemrestaureret fra 1965-70 og lade fra 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg. Der er 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.HAVMARKVEJ 2, "ØSTERGÅRD", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74- 845505.HENRIK KLOPPENBORG, gårdejer, født d. 30.-8.-1951, søn af Edel og Jakob Kloppenborg, gift d. 16.-6.-1990 med Ritta Eskildsen, gårdejer/lærer, født d. 30.- 4.-1957, datter af Claudine og Viggo Eskildsen. Parret har børnene: Pia, født d. 24.-11.-1976 og Magnus, født d. 21.-11.-1990.H.K. har været på Kalø Landbrugsskole. Parret bestyrede gården fra 1981 til overtagelsen i d. 1.-8.-1984 fra H.K.'s fader. Nuværende ejere er 5. generation på gården. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 65 ha., heraf 5 ha. eng og mose. Der er forpagtet 12 ha.



-69-Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1921. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 udvidet og moderniseret i 1972, ungdyrstald fra 1990, maskinhuse fra 1963 og 1991, lade fra 1906, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hestebønner, byg, hvede og havre. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, rotorharve, kornsilo, kold lufts tørreri, staldvarme til stuehus samt anparter i vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper. "Østergård" drives som et økologisk landbrug.HAVMARKVEJ 3, HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845383.JOHANNES KNUDSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1930, søn af Meta og Hans Christian Knudsen, gift d. 23.-11.-1960 med Lisbeth Ravn, gårdejer, født d. 23.-9.-1939, datter af Helene og Peter Ravn. Parret har børnene: Anker, født d. 8.-5.-1961, Lene, født d. 27.- 2.-1964 og Anne Mette, født d. 20.-9.-1965.J.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og har siddet i Kommunalbestyrelsen i 20 år. Parret overtog gården i 1960 fra Jørgen Hansen.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført i 1950 senere restaureret og udvidet. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1950 moderniseret til svin i 1974, fedestald fra 1978 samt lade og silo fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.300 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.HAVMARKVEJ 7, "HAVMARK", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74- 845560.NIS PETER SCHULTZ, landmand, født d. 3.-9.-1952, søn af Karen Margrethe og Niels Schultz, gift d. 23.-8.-1980 med Edith Madsen Andersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-8.-1954, datter af Anna og Peter Madsen Andersen. Parret har børnene: Anne-Mette, født d. 6.-1.-1983, Peter, født d. 14.-2.-1984 og Jakob, født d. 3.-1.-1987.N.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-12.-1980 fra Kristian Pedersen.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 ændret til fedesvin i 1978 og moderniseret i 1991, svinefarestald og drægtighedsstald begge fra 1983, lade fra 1957, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges 1.400 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, ærter, byg og hvede til foder. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt jordvarmeanlæg. På gården er ansat 1 skoledreng.HEDEHUSVEJ 7, BRANDSTRUP ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-823462.ERIK SNEDIKER, arbejdsmand, født d. 26.-4.-1956, søn af Anne Lise og Peter Sne- diker, gift d. 14.-10.-1989 med Rita Bjerregaard, husmor, født d. 2.-11.-1963, datter af Martha Marie og Niels Bjerregaard. Parret har døtrene: Helle, født d. 21.-11.-1987 og Tina, født d. 4.-4.-1991.E.S. er medlem af bestyrelsen for Ringriderforeningen. Parret overtog gården d.



-70- 1.-12.-1988 fra R.B.'s fader. Nuværende ejere er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 245.000. Areal 3,3 ha., der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, lade fra før 1900 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 2 årsammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor.HELLETVEJ 4, "KASTANIELY", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552950.NIS THOMSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1942, søn af Kathrine og Johannes Thomsen, gift d. 5.-6.-1965 med Rita Lund Pedersen, kirkegårdsmedhjælper, født d. 20.-4.-1945, datter af Lilly og Svend Åge Lund Pedersen. Parret har børnene: Peter, født d. 21.- 3.-1966, Henrik, født d. 3.-2.-1968 og Lene Patricia, født d. 29.-3.-1971.N.T. arbejder som traktorfører. Han overtog gården i 1988 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 780.000. Areal 18 ha., der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1885 samt lade fra 1918. Gården drives med en besætning på 1 årsammeko, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 3 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 2 kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri.HELLETVEJ 5, "FLØSHOVED", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-847173.KURT KRISTENSEN KUHNE, gårdejer. Omtales under Langetved Skovvej 5, 6630 Rødding.K.K.K. overtog gården i 1986 fra Jens Skov.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 36 ha., heraf 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972 og lade fra omkr. 1910. Der er plansilo på gården.K.K.K. ejer og driver også Langetved Skovvej 5, 6630 Rødding.HENNEKESDAMVEJ 14, "RAVNBJERG", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552462.KJELD KRYGER SØRENSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1945, søn af Kirstine og Paul Sørensen, gift d. 26.-8.-1967 med Birgit Sidelmann, hjemmehjælper, født d. 31.-1.- 1947, datter af Anna og Svend Sidelmann. Parret har børnene: Mette, født d. 13.-2.- 1968, Helle, født d. 14.-1.-1970 og Kermit, født d. 8.-3.-1977.K.K.S. overtog gården d. 1.-5.-1973 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården. D. 1.-8.-1985 blev gården solgt til Rolf Meyer, som solgte den videre til en hollænder d. 8.-4.-1992.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 38 ha., heraf 6 ha. skov samt 2 ha. eng og mose. Der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade fra 1973, ungdyrstald fra 1978, maskinhus fra 1975, gastæt silo til ensilage fra 1977 og gylletank. Gården drives med en besætning på 90 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM og Jersey. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg og 2 vandingsmaskiner. K.K.S. ejer og driver også Haderslevvej 51, 6650 Sommersted.HENNEKESDAMVEJ 16, HENNE- KESDAM, 6630 RØDDING, tlf. 74-552382.HANS CHRISTIAN DANIELSEN, husmand, født d. 21.-7.-1945, søn af Jenny og Christian Danielsen, gift d. 29.-1.-1967 med Helga Johansen, medhjælpende hustru, født d. 24.-6.-1948, datter af Klara og Hans Johansen. Parret har sønnen Lars, født d. 18.-6.- 1967.Sønnen Lars har været på Tønder Grundskole. H.C.D. er formand for Frøs Herreds



-71-Husmandsforening. Han forpagtede gården fra 1974 til overtagelsen i 1975 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Gården bliver idag drevet som et I/S mellem far og søn.Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha., som ikke er med i vurderingen. Der er 6 ha. eng og forpagtet 57 ha.Stuehuset er opført i 1700-tallet restaureret og udvidet i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800-tallet udvidet i 1975 samt udvidet og moderniseret i 1992, spaltestald og dybstrøelsesstald til ungkreaturer fra 1978 og 1986, lade og garage fra 1979, foderlade fra 1981, maskinhus fra 1990, roehus fra 1969, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 90 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri med gas.HENNEKESDAMVEJ 17, HENNEKESDAM, 6630 RØDDING, tlf. 74-552910.KNUD ERIK THEILL, ålefarmer, født d. 9.-1.-1956, søn af Christine og Harry Theill. K.E.T. driver desuden kurser om ål. Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Svend Knudsen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret med nyt tag omkr. 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978 ændret og moderniseret til ål i 1989, lade fra 1978, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en produktion af ål på 35 tons årligt. HENNEKESDAMVEJ 19, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552463. JENS BAAGØ, gårdejer, født d. 15.-8.-1918, søn af Else Marie og Hans A. Baagø, gift d. 27.-7.-1946 med Louise Marie Greisen, husmor, født d. 23.-3.-1926, datter af Marie Kathrine og Niels Peter Greisen. Parret har børnene: Hans, født d. 29.-4.-1947, Else Marie, født d. 4.-6.-1948, Svend, født d. 15.-2.-1950 og Niels Ove, født d. 16.-4.-1953.J.B. har været på Ladelund Landbrugsskole og har været medlem i Jels Sogneråd i 8 år. Han overtog gården i 1953 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1919.Areal 12,8 ha., der.er frasolgt 7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 udvidet i 1968, kvægstald fra omkr. 1870 ændret til svin i 1961, garage og værksted fra omkr. 1870, lade fra 1925, maskinhus fra 1976 samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg samt plansilo med kold lufts tørreri.HENNEKESDAMVEJ 20, HENNEKESDAM, 6630 RØDDING, tlf. 74-552263.STEFFEN OVERBECK, gårdejer, født d. 9.-7.-1924, søn af Ingeborg og Hans Christian Overbeck, gift d. 10.-11.-1950 med Johanne Thomsen, husmor, født d. 18.- 11.-1930, datter af Marie Kathrine og Niels Jens Christian Thomsen. Parret har døtrene: Anni, født d. 15.-6.-1952 og Connie, født d. 11.-4.-1967.



-72-S.O. overtog gården i 1948 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1927. Ejendomsskyld 660.000. Areal 17 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 15 ha. Stuehuset er opført omkr. 1750 løbende restaureret og udvidet. Avlsbygningerne består af lade og hestestald fra før 1900 moderniseret til svin i 1963 samt lade fra 1934. Der er 2 traktorer, kornsilo, kold lufts tørreri samt træ- og oliefyr.HENNEKESDAMVEJ 21, HENNEKESDAM, 6630 RØDDING, tlf. 74-552879.KARSTEN JEPSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1963, søn af Anna og Holger Jepsen, bor sammen med Maibritt Nielsen, ekspeditrice, født d. 14.-1.-1966, datter af Ena og Erik Nielsen.K.J. er lagermand, han har været på Tønder Grundskole og Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1992 fra Erik Duus.Ejendomsskyld 840.000. Areal 13,8 ha., der er bortforpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af garage fra 1991, lade fra 1767 moderniseret omkr. 1900 samt kombineret kvæg- og svinestald. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 90 stk. årligt. Der er 1 traktor.

brugsskole. Han overtog gården i 1979 fra faderen, på gården, som har været i slægtens eje siden 1920. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25,5 ha., heraf 1,5

HENNEKESDAMVEJ 22, HENNEKESDAM, 6630 RØDDING, tlf. 74-552554.BJARNE NØRGÅRD, gårdejer, født d. 17.-2.-1944, søn af Aase og Svend Nørgård, gift d. 27.-3.- 1971 med Edith Jepsen, korntor- assistent, født d. 29.-7.-1947, datter af Sigrid og Ejnar Jepsen. Parret har børnene: Jan, født d. 9.-8.-1972, Randi, født d. 4.-5.- 1975 og Alice, født d. 22.-3.-1980. B.N. har været på Gråsten Land- Nuværende ejer er 3. generationha. eng og 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1911 senere restaureret og moderniseret til kreaturer, garage fra 1911, kombineret lade og maskinhus fra 1983 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne Jersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.B.N. ejer og driver også Haraldsholmvej 6, 6630 Rødding.HENNEKESDAMVEJ 24, "ASKEGÅRDEN", HENNEKESDAM, 6630 RØDDING, tlf. 74-552565. KNUD PEDERSEN, landmand/pen- sionist, født d. 23.-9.-1929, søn af Andrea og Hjalmar Pedersen, gift d. 8.-5.-1954 med Helga Iskov, sygehjælper/pensionist, født d. 20.-1.-1934, datter af Charlotte og Hans Iskov. Parret har børnene: Connie, født d. 27.- 10.-1954, Joan, født d. 1.-8.- 1956, Jan, født d. 19.-9.-1957 og Helle, født d. 18.-1.-1962.H.I. er medlem af bestyrelsen for Husholdningsforeningen i Jels. K.P. overtog gården i 1972 fra svigerfaderen.Ejendomsskyld 320.000. Areal 4,2 ha., der er bortforpagtet 4 ha.Stuehuset er opført før 1890 og restaureret fra 1972-78. Avlsbygningerne består af



-73- kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1900 ændret til beboelse og værksted i 1972, garage fra 1979 og hønsehus. På gården er der 1 moderfår af racen Texel samt nogle høns. HERREDSFOGEDVEJ 13, "HY- GUMGÅRD", SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845305. TOVE OG PETER FREDSLUND, gårdejere.P.F. er født d. 28.-4.-1943, søn af Gerda og Aksel Fredslund, gift d. 1.-2.-1974 med Tove Jørgensen, lærer, født d. 6.-11.-1947, datter af Oda og Niels Jørgensen. Parret har børnene: Solvijg, født d. 14.-9.-1976, Anne Marie,født d. 22.-10.-1978 og Erik, født d. 7.-11.-1982.P.F. har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Biogasanlæg Linkogas. Ægteparret overtog gården i 1975 fra P.F.'s far. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 3 ha. er eng. Der er for- pagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1786 og restaureret fra 1978-85. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 ændret til søer i 1970, klimastald fra 1980, svinestald fra 1786 ændret og moderniseret til gylle og fedesvin i 1974, maskinhuse fra 1976 og 1990, lade fra 1786, gastæt silo til korn fra 1978 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der sælges 4.000 smågrise og 250 slagtesvin årligt, desuden er der 10 moderfår af racen Godtlandsk Pels. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græs til piller. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, anparter i vindmølle samt jordvarmeanlæg.HINDBALLEVEJ 2, "HINDBALLE", HINDBALLE, 6630 RØDDING, tlf. 74-822951.SVEND KORSHOLM ENEVOLDSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1953, søn af Anne Marie Korsholm og Otto Eggaard Enevoldsen, gift d. 6.-8.-1988 med Tove Søgaard, medhjælpende hustru, født d. 9.-5.-1958, datter af Esther og Svend Helge Søgaard. Parret har sønnen Peter, født d. 25.-12.-1990.S.K.E. har været på Borris Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra faderen, som købte den i 1950.Ejendomsskyld for Hindballevej 2 er 3.500.000 og for Hindballevej 4, som er lagt indunder Hindballevej 2 er 1.000.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er for- pagtet 40 ha.Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978 udvidet i 1988, hønsehus fra 1973/74 moderniseret og ændret til svin i 1991, foderlade fra 1987, lade fra 1961 moderniseret i 1990, lade fra 1979, 2 gylletanke og indendørs køresilo. På Hindballevej 4 er der et fodermesterhus opført omkr. 1860 og moderniseret i 1991 samt en arbejderbolig opført i 1976. Gården drives med en besætning på 115 årsskøer, 125 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 5.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 5 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts plantørreri, halmfyr samt Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.S.K.E. ejer og driver også Brandstrupvej 6 i Gram Kommune.HINDBALLEVEJ 3, HINDBALLE, 6630 RØDDING, tlf. 74-822214.KRISTIAN FRANDSEN, entreprenør/gårdejer, født d. 26.-6.-1944, søn af Louise og Otto Frandsen, gift d. 18.-1.-1974 med Gilda Schowing, rengøringsassistent, født d. 15.-8.-1945, datter af Emilie og Jacob Showing. Parret har børnene: Helge, født d. 4.-10.-1967, Jette, født d. 6.-10.-1974 og Kim, født d. 26.-5.-1975.C.F. overtog gården i 1973 fra Musse Conradsen.



-74-Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 14 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 23 ha. Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 ændret til ungkvæg og kalve i 1979, kostald fra 1978, hønsehus fra omkr. 1950, maskinhus fra 1985, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årsammekøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Charo- lais. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt andre entreprenørmaskiner. På gården er ansat 3 medhjælpere.HINDBALLEVEJ 6, "BRÆNDSTRUPLUND", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 821599.JEPPE NORDESTGÅRD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1954, søn af Ingeborg og Niels Skøtt Christensen.J.N.C. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 7.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23,4 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 14 ha. Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, svine- stald og lade begge fra før 1900, 2 gylle tanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 37 årskøer og 43 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.HJERTING SKOVVEJ 1, HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74-841361.JES FRIIS, gårdejer, født d. 30.-8.-1922, søn af Kathrine og Jens Friis, gift d. 28.-3.-1959 med Else Skovmand, medhjælpende hustru, født d. 21.-9.-1927, datter af Marianne og Jørgen Skovmand. Parret har børnene: Niels Jørgen, født d. 21.-8.-1953, Jens, født d. 11.-10.-1960 og Kirsten, født d. 3.-1.-1963.J.F. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Sparekassen i Rødding og Brugsen i Rødding, desuden er han voldgiftsformand i tvistlighed ang. handel med dyr. Han bestyrede gården fra 1954 til overtagelsen i 1958 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1882. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55,5 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 ændret til svin i 1960, sostald fra 1966, kombineret kostald og lade fra 1842 ændret til svin i 1960, lade udvidet i 1956 og maskinhus fra 1963, desuden er der et aftægtshus på Mølvejgårdsvej 1, 6630 Rødding, som er opført i 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, vinterhvede og fremavlsbyg. Der er 4 traktorer, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.HJERTING SKOVVEJ 2, "BIRKELY", HJERTING SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-842271.MATHIAS GOTTHARDSEN, deltidslandmand, født d. 20.-4.-1945, søn af Didde og Niels Gotthard- sen, gift d. 3.-10.-1970 med Margit Pedersen, børnehavepædagog, født d. 3.-12.-1946, datter af Inga og Sigurd Pedersen. Parret har børnenes Rasmus, født d. 5.- 7.-1971, Jacob, født d. 10.-7.-1973, Mette, født d. 9.-4.-1976 og Mia, født d. 24.-5.-1978.M.G. er lærer og har været på Lyngby Landbrugsskole, han er repræsentant for Handicap Idrætsforeningen i Folkeoplysningsudvalget. Han overtog gården i 1984 fra Hans Karl Graumann.Ejendomsskyld 580.000. Areal 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 udvidet i 1942 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1880 udvidet i 1942. Gården drives udelukkende med økologisk planteproduktion bestående af hvede og rug til bageri. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 langfingerharve, halmfyr og anpart i vindmølle.



-75-HJERTING SKOVVEJ 4, HJERTING SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-841368.INGVARD PEDERSEN, husmand, født d. 12.-9.-1919, søn af Agnes og Jens Peder Pedersen, gift d. 4.-11.-1950 med Gerda Andreasen, husmor, født d. 13.-4.-1928, datter af Esther og Anders Andreasen.I.P. overtog gården i 1953 udstykket fra Hjerting Skovvej 7.Ejendomsskyld 460.000. Areal 9,5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1953. På gården er der 2 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 1 traktor.

Reinicke, født d. 30.-7.-1974, Jens Jakob, født d. ski, født d. 25.-7.-1977.

HJERTING SKOVVEJ 5, "SKOVGÅRD", HJERTING SKOV, 6630 RØDDDING, tlf. 74-841895.POUL HENRIK JACOBSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1939, søn af Ingeborg og Jens Jacobsen, gift d. 6.-5.-1971 med Grethe Borup, plejemor, født d. 8.-5.-1940, datter af Kristine og Niels Kristian Borup. Parret har børnene: Mikkel Jacob, født d. 13.-10.-1971, Mette, født d. 17.-3.-1973, Sven 24.-6.-1975 og Erich Peter Jablon-P.H.J. er plejefar og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1786.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 46 ha., heraf 8 ha. skov. Der er bortforpagtet 17,5 ha. Stuehuset er opført i 1872 restaureret i 1912 og løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1903 restaureret, moderniseret og udvidet i 1972, svinestald fra 1903 ændret til ungdyr i 1972, lade fra 1937 og maskinhus fra 1952. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer, 6 ungdyr og 3 salgtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.HJERTING SKOVVEJ 7, "LINDEGÅRD", HJERTING SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-842681.NIELS ANDREASEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1932, søn af Ester og Anders Andreasen, gift d. 1.-12.-1990 med Alice Hansen, gårdejer, født d. 17.-8.-1944, datter af Martha og Hans Peter Hansen. Parret har sønnerne: Kim, født d. 23.-4.-1974 og Bent, født d. 9.-3.-1977."Lindeskovhaven", som ligger ved gården, er en have med legeplads og kaffe, som er åben for publikum. N.A. overtog gården i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 670.000. Areal 11,4 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fa 1908, svinestald fra 1880 moderniseret og ændret til ungkvæg i 1954 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 13 årskøer, 4 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 ged. Der er 2 traktorer.HJERTING SKOVVEJ 17, HJERTING SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-847221.KARL LYDIKSEN. Omtales under Københoved Skovvej 12, 6630 Rødding.K.L. forpagtede gården fra 1984 til overtagelsen i 1987 fra Magnus Ebsen. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1,5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1912 og senest restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 restaureret omkr. 1970, svinestald fra 1912 samt lader fra 1935 og 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, fremavlsbyg, maltbyg, ærter og hvede. Der er kornsilo.K.L. ejer og driver også Københoved Skovvej 12, 6630 Rødding.



-7G- HJERTING SKOVVEJ 21, "BIRKE- GÅRD", HJERTING SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-841021.FINN LAASHOLDT, gårdejer, født d. 23.-5.-1965, søn af Ingrid og Frede Laasholdt.F.L. har været på Tønder Grundskole og Gråsten Landbrugsskole og er kasserer i Hjerting Ungdomsforening. Han overtog gården i juli 1990 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1967.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 30 ha., 4 ha. er skov. Der er forpagtet 11,5 ha.Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderlade begge fra 1990, svinestald fra 1969 ændret og moderniseret til småkalve i 1990, maskinhus fra 1974, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 småballepresser, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 skoledreng.HJERTING SKOVVEJ 23, "SVALT- HOLT", HJERTING SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-841375.JOHANNES LAURITS JENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1919, søn af Marie og Vilhelm Jensen. J.L.J. overtog gården i 1948 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1923.Ejendomsskyld 380.000. Areal 8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1740 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1923 udvidet og moderniseret i 1972 samt lade fra omkr. 1970. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer, 7 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Herefored, desuden er der 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 1 traktor og halmfyr.

overtog gården d.

HJERTING SKOVVEJ 25, "SKOVSMINDE", HJERTING SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-842668.JØRGEN SKOVMAND, gårdejer, født d. 9.-12.-1959, søn af Anne Margrethe og Holger Vagn Nielsen, gift d. 19.-10.-1991 med Laila Rann, medhjælpende hustru, født d. 29.-11.-1962, datter af Evelyn og Ejgil Henry Rann. J.S. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han1.-8.-1989 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation pågården, som blev bygget af morfaderen.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. skov. Der er forpag- tet 15 ha.Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 moderniseret og ændret til svin i 1975, sostald fra 1990, svinestald fra



-77- 1937 moderniseret og ændret til svin i 1989, hestestald fra 1938 moderniseret og ændret til svin i 1989, lade fra 1935, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der sælges 4.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 skoledreng.HOLMVE3 4, "HOLM", SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845479.NIS 30RGEN RAVN, gårdejer, født d. 30.-4.-1942, søn af Edna Dorthea og 3ens Ravn, gift d. 27.-7.-1978 med Hanne Søndergård, sygeplejerske, født d. 6.-6.-1942, datter af Dora og 3esper Søndergård. Parret har sønnerne: 3ens 3esper, født d. 2.-9.-1970 og Steffen, født d. 2.-7.-1973.N.3.R. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1929.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 64 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. plantage på frijord. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 moderniseret i 1971, svinestald fra 1914 udvidet og moderniseret i 1986 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Limousine, desuden er der 5 heste af racen Dansk Varmblod samt 8 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg, fremavlskorn og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt rundballe halmfyr. På gården er ansat 1 skoledreng.HORSAGERVE3 3, "LILLEVANG", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847164.KURT LINDORFF GAMBORG, gårdejer, født d. 19.-9.-1964, søn af Asta og Peter Gamborg, gift d. 23.-5.-1990 med Elsebeth Gejl Lund, plejer, født d. 1.-8.-1965, datter af 3ohanne og Henry Gejl Lund. Parret har sønnen Anders, født d. 21.-2.-1991.K.L.G. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole og er medlem af Venstre Vælgerforening. E.G.L. er medlem af bestyrelsen for Idrætsforeningen i Skrave. K.L.G. overtog gården i oktober 1989 fra Henrik Dyhr. "Lillevang" og gården Gastrupvej 19, 6630 Rødding, drives som "Gamborg I/S" af K.L.G. og faderen Peter Gamborg. Ejendomsskyld 970.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, ung- dyrstald fra 1955, lade fra før 1900, maskinhus fra omkr. 1980 og gylletank. Der er markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus.HOVGÅRDSVE3 6, "LUNDSGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846139. SIGNE HOLM, gårdejer, født d. 7.-6.-1911, datter af Anna og Iver Ravn, gift d. 29.- 11.-1940 med Chresten Holm, født d. 29.-6.-1908, søn af Anna og Peter Holm. Parret har sønnerne: 3ohan, født d. 15.-9.-1941, Iver, født d. 17.-2.-1945 og Arne, født d. 1.-3.-1951.S.H. overtog gården i 1951 fra faderen. Han er mindst 5. generation på gården, som de 3 sønner idag har overtaget.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf 3 ha. mose og plantage. Der er bort- forpagtet 24 ha.Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1913 samt maskinhus fra slutningen af 1940'erne.HOVGÅRDSVE3 7, "LILLE HOVGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74- 846323.PEDER FUGLSIG, elinstallatør, født d. 13.-9.-1944, søn af Anne og Nis Fuglsig, gift d. 23.-5.-1970 med Hedvig Schmidt, bogholder, født d. 16.-7.-1945, datter af Ingrid og



-78-Holger Schmidt. Parret har børnene: Bente, født d. 21.-10.-1970 og Jesper, født d.26.-9.-1972.P.F. overtog gården i 1975 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,5 ha., der er frasolgt 6 ha. og 18 ha. er bort- forpagtet.Stuehuset er opført i 1777 og restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 ændret til lager, værksted, kontor og garage i 1975, garager fra 1960 og lade fra 1939 restaureret til garage i 1975. På gården er man begyndt at dyrke juletræer. HUNDEBØLVEJ 1, "HUNDE- BØLGÅRD", HUNDEBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841293.CHRISTIAN FINNEMANN, gårdejer, født d. 21.-4.- 1928, søn af Anne Marie og Søren Finnemann, gift d. 4.-10.-1955 med Else Jensen, medhjælpende hustru, født d. 13.-12.-1927, datter af Amalie og EjnarLittau Jensen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 10.-9.-1956, Karen Lisbeth, født d. 29.-11.-1958 og Søren, født d. 5.-10.-1960.C.F. har været på Korinth Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1956 til overtagelsen i 1960 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 75 ha., der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består kvægstald fra 1927 ændret og udvidet i 1970, svinestalde fra 1975 og 1980, 5 minkhaller opført fra 1978 og de følgende 5 år, lade fra 1927, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en Rød SPF-opformeringsbesætning på 160 stk. årssøer, desuden er der 4 følhopper af racen Dans Varmblod, som bruges til rideheste samt til opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rajgræsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og Linko gasanlæg. På gården er ansat 3 medhjælpere.HUNDEBØLVEJ 2, HUNDEBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-841292. FRODE JENSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1922, søn af Karen og Jens Møller Jensen, gift d. 14.- 12.-1951 med Margrethe Holst, husmor, født d. 15.-2.-1927, datter af Kathrine Petersen Holst og Hans M. Holst. Parret har børnene: Birgitte, født d. 15.-12.- 1954 og Jens, født d. 30.-9.-1956. F.J. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 som udstykning fra Hundebølvej 5. Areal 25 ha.Stuehuset er opført i 1951 og udvidet i 1981. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1951 senere ændret til heste, maskinhuse fra 1960 og 1971 samt lade fra 1951 udvidet i 1971. På gården er der 15 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinter- og vårbyg. Der er 2 traktorer og 1 oliefyr.HUNDEBØLVEJ 3, "GEJLSMINDE", HUNDEBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-841289.JOHANNE GEJL LUND, gårdejer, født d. 25.-8.-1931, datter af Karen og Alfred Pedersen, gift d. 27.-11.-1953 med Henry Gejl Lund, født d. 28.-2.-1926, søn af Henriette og Hans Gejl Lund. Parret har børnene: Henriette, født d. 11.-12.-1954, Karen,



-79- født d. 7.-4.-1956, Ragnhild, født d. 21.-10.-1958, Elsebeth, født d. 1.-8.-1965 og Hans, født d. 10.- 6.-1972.Oohanne G. Lund forpagtede gården fra 1953 til overtagelsen i 1958 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 12. generation på gården.Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 50 ha., 12 ha. er skov. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 ændret til kalve i 1978, kostald fra 1978, fedetyrestald fra 1953, lade og maskinhus begge fra 1932, gylletank og udendørs køresilo. I forbindelse med købet af Hundebøl vej 7, er der et stuehus opført i 1950 løbende restaureret samt et aftægtshus fra før 1953 løbende moderniseret. Gården drives med en besætning på 90 årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts plantørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 fodermester samt 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper.HYGUMMARK 3, "ENGGÅRD", SØNER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845226.AAGE FREDSLUND, gårdejer, født d. 17.-10.-1941, søn af Gudrun og Ejner Friis Fredslund, gift d. 5.-6.-1976 med Mette Pors, lærer, født d. 31.-7.-1949, datter af Inger og 3ørgen Pors. Parret har børnene: Marianne, født d. 28.-6.-1977, Søren, født d. 6.-4.-1979 og Vibeke, født d. 7.-8.-1982.AA.F. er lærer på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er dimitterede som cand. agro fra Landbohøjskolen i 1970. Han overtog gården i 1978 fra faderen.Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Oorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 senere ændret til svin, svinestald fra 1936 udvidet i 1955, lade fra 1955 og maskinhus fra omkr. 1955. Der er 1 traktor og kornsilo.HYGUMMARK 4, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845126.GERT HYLDEGAARD PEDERSEN, håndværker, født d. 21.-4.-1947, søn af Tove og Evald Pedersen.G.H.P. overtog gården d. 1.-5.-1991 fra Helge Albæk.Areal 1 ha.Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1959.HYGUMMARK 5, HYGUMMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845257.HELGE ELBÆK, gårdejer, født d. 26.-8.-1958, søn af Thyra og Peder Elbæk, gift d. 31.-8.-1985 med Kirsten Gubi, medhjælpende hustru, født d. 16.-9.-1963, datter af Anna-Lene og Svend Erik Gubi. Parret har døtrene: Gitte, født d. 19.-4.-1986 og Mette, født d. 7.-1.-1988.H.E. har været på Ladelund Grundskole og Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Kvægavlsforeningen i Fællesraceafdelingen samt medlem af Venstre Vælgerforening. K.G. er medlem af bestyrelsen for Hygum Ungdoms- og Gymnastik-



-80- forening samt formand for Gymnastikudvalget. H.E. overtog gården d. 1.-5.-1983 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1942.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 33 ha., heraf 2,5 ha. eng og mose. Der er forpagtet 23 ha.Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderlade begge fra 1978/79, svinestald fra 1957 ændret til goldko- og kalvestald i 1983, maskinhus fra 1991, gylletanke samt 4 inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 75 ungdyr af racen Jersey, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, græs til tørrestation, byg og hvede. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 skoledreng.HYGUMMARK 6, "LEPUSGÅRD", HYGUMMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845585. MARTIN LAUSTSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1961, søn af Annelise og Verner Laust- sen, gift d. 20.-6.-1991 med Chalotte Brem, pædagogmedhjælper, født d. 7.-7.-1961, datter af Gunhild og Knud Brem. Parret har børnene: Kristian, født d. 10.-5.-1986 og Kristina, født d. 24.-6.-1988.M.L. er flyveroverkonstabel og turistbuschauffør. Han overtog gården d. 15.-11.-1988 fra Ingrid og Hans Peter Jacobsen.Ejendomsskyld 710.000. Areal 14 ha., der er frasolgt 5,6 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af harehal fra 1991, svinestalde fra 1930 og 1949, værksted fra 1962, lade fra 1920 og maskinhus fra 1942. Gården drives med en harebestand på 30 avlspar, der sælges ca. 300 killinger årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt halmfyr.HYGUMMARK 7, "DAMGÅRD", HYGUMMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845259. AAGE BULL SØRENSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1930, søn af Margrethe og Peter J. Sørensen.AA.B.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er med i Ungdomsarbejdet i Hygum Sogn. Han overtog gården i 1960 fra faderen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. eng. Stuehuset er opført i 1964 og restaureret med højt tag i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1962, vognport fra 1964 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 2 traktorer, kornsilo og halmfyr.HYGUMMARK 9, HYGUMMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845520.FRANK PILEGAARD, togfører, født d. 17.-5.-1951, søn af Gudrun Pilegaard, gift d. 9.-8.-1975 med Else Marie Lemming, plejehjemsassistent, født d. 6.-11.-1951, datter af Inga og Bent Lemming.Parret overtog gården i 1982 fra Henry Frederiksen.Ejendomsskyld 410.000. Areal 0,5 ha., der er lejet 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1954 og restaureret fra 1982-90. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1954. På gården har man fjerkræ.HYGUMMARK 10, "ASPGÅRD", SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845375.ANTON LARSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1940, søn af Tea og Osvald Larsen, gift d. 8.-9.-1962 med Inge Dam, medhjælpende hustru, født d. 23.-3.-1944, datter af Mathilde og Ejner Dam. Parret har børnene: Conni, født d. 21.-3.-1963, Chalotte, født d. 18.-7.-1965 og Steen, født d. 2.- 12.-1971. A.L. er medlem af bestyrelsen for Hygum Foderstofforening og Hygum



-81-Venstre Vælgerforening. I.D. er medlem af bestyrelsen for Brugsforeningen. A.L. overtog gården d. 1.-1.-1974 fra Vagn Madsen.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 45,7 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af sostald fra 1985, svinestald fra 1978, gamle driftsbygninger moderniseret i 1985 og maskinhus fra 1978 udvidet i 1991. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 1.400 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts plantørreri samt jordvarmeanlæg.HYGUMMARK 12, "MØLLEBJERG", HYGUMMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845548. LETVI LARSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1950, søn af Magdaline og Vilhelm Larsen, gift d. 21.-11.-1981 med Else Ilsøe, medhjælpende hustru, født d. 29.-12.-1955, datter af Agnes og Henning Ilsøe. Parret har børnene: Morten, født d. 1.-11.-1982 og Agnethe, født d. 15.-6.-1985.L.L. har været på Malling Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Frøsherreds Husmandsforening samt formand for Røddingegnens Folkedanserforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1980 fra faderen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 udvidet i 1983, svinestald fra 1939 ændret til kalve i 1981, hønsehus fra 1945 ændret til opdræt i 1975/76, roehus og værksted fra 1981, maskinhus fra 1981, lukket gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 55 ungdyr og 28 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, roekontainer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.L.L. ejer og driver også Hygummark 17, 6630 Rødding.

14.-2.-1975. H.E.J. arbejder som musiker. Han

HYGUMMARK 13, HYGUMMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845118. HANS EVALD JENSEN, gravmester, født d. 18.-7.-1937, søn af Tinna og Jens Marinus Jensen, gift d. 18.-7.-1987 med Ellis Schmidt, hjemmehjælper, født d. 6.-2.-1955, datter af Lisbeth og Niels Schmidt. Parret har sønnerne: Kim, født d. 3.-7.-1967, John, født d. 8.- 6.-1970, Henrik, født d. 9.-7.-1978 og Søren, født d. overtog gården d. 1.-8.-1987 fraMarinus Danielsen. Ejendomsskyld 550.000. Areal 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald og lade begge fra 1954 samt maskinhus fra før 1954. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer, 3 ungdyr og 1 tyr af racen Hereford, desuden er der 14 moderfår af racen Texel. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.HYGUMMARK 15, HYGUMMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845247. KJELD FOGH, gårdejer, født d. 29.-4.-1958, søn af Gudrun og Jens Fogh, gift d. 3.-12.-1988 med Kirsten Hjorth, sygeplejerske, født d. 3.-7.-1961, datter af Marie og Arne Hjorth. Parret har sønnerne: Jens, født d. 14.- 9.-1987 og Anders, født d. 19.- 9.-1989.



-82-K.F. har været på Riber Kjærgård Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1988 fra Jørgen Østergaard.Ejendomsskyld 840.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 9,5 ha.Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1910 udvidet i 1960 og moderniseret i 1989, møddingsplads fra 1991, maskinhus fra omkr. 1970, garage og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg.HYGUMMARK 17, HYGUMMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845548.LETVI LARSEN, gårdejer. Omtales under Hygummark 12, 6630 Rødding.L.L. overtog gården i december 1985 fra Hans Mikkelsen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret omkr. 1972. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald udvidet i 1956, lade fra 1971 og maskinhus fra 1975. Der er 1 kornsilo. L.L. ejer og driver også "Møllebjerg", Hygummark 12, Rødding.HYGUMMARK 21, TORNUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-855149.THEODOR CARSTENSEN, gårdejer. Omtales under Lintrupvej 48, 6630 Rødding.T.C. overtog gården i 1971 fra Helene og Højer Sørensen.Ejendomsskyld 410.000. Areal 12,7 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1940. T.C. ejer og driver også Lintrupvej 48, 6630 Rødding.HYGUMMARK 23, 6630 RØDDING, tlf. 74-855436.PALLE CHRISTENSEN, direktør på Slagteri Brorup, født d. 9.-2.-1956, søn af Erna og Børge Christensen, bor sammen med Britta Holden, sygehjælper, født d. 10.-7.-1956, datter af Hanne og Hans Holden. Parret har børnene: Jesper, født d. 9.-7.-1980, Michael, født d. 16.-2.-1984 og Anne-Line, født d. 3.-12.-1989.P.C. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Kristian Iversen.Ejendomsskyld 590.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet i 1952, lade fra 1952 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer og 6 slagtekalve af racen Hereford. Der er 1 traktor.HYGUMMARK 25, TORNUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-855162.LEIF BOLVIG, lærer, født d. 10.-10.-1945, søn af Karen og Thomas Bolvig, gift d. 1.-11.-1969 med Jette Simonsen, lærer, født d. 25.-5.-1947, datter af Ena og Tage Simonsen. Parret har børnene: Jonas, født d. 10.-8.-1972, Iben, født d. 11.-9.-1973, Sine, født d. 17.-7.-1978 og Asger, født d. 30.-9.-1982.L.B. er formand for Folkeoplysningsudvalget. Han overtog gården d. 1.-9.-1969 fra Leif Gertsen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 4 ha., der er forpagtet 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1939 restaureret og udvidet i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, svinestald fra 1939 senere ændret til værksted samt fårehus fra 1983. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racen Charo- lais, desuden er der 1 pony og nogle høns. Der er 1 traktor og anpart i vindmølle.HYGUMSKOVVEJ 1, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845155.GITTE NISSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1964, datter af Ninna og Henning Nielsen, bor sammen med Kim Nielsen, gårdejer, født d. 4.-3.-1963, søn af Kirsten Straarup og Poul Erik Nielsen. G.N. er bogbinder. K.N. er montør. Parret overtog gården d.



-83- 1.-10.-1991 fra Anny og Arnt Wiuff.Ejendomsskyld 750.000. Areal 16,9 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 moderniseret i 1974, svinestald fra 1964, vognport fra 1960, lade fra 1924 og maskinhus fra 1963. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer, 2 ungdyr og 1 avlstyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 2 traktorer og plansilo. HYGUMSKOVVEJ 3, HYGUMSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845157. JØRGEN JENSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1924, søn af Anna og Hans Christian Jensen, gift d. 9.-10.-1954 med Emma Jyrgensen, husmor, født d. 27.-8.-1931, datter af Magda og Christian Jyrgensen. Parret har døtrene: Birgit, født d. 1.-9.-1955 og Annette, født d. 6.-5.-1958.Parret overtog gården i 1947 fra J.J.'s fader.Ejendomsskyld 640.000. Areal 16,6 ha., der er 5,5 ha. fredskov og 0,5 ha. reservat. Der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, svinestald fra 1857 udvidet og moderniseret i 1968, lade fra 1952, maskinhus fra 1943, gastæt silo og tårninsilagesilo. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.HYGUMSKOVVEJ 4, "HØJVANG- GÅRD", SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845216.TORBEN JØNSSON, gårdejer, født d. 22.-12.-1935, søn af Kirstine Didde og Johan Villi Jøns- son, gift d. 1.-11.-1959 med Gertrud Kathrine Jensen, medhjælpende hustru, født d. 13.-6.-1931, datter af Dagmar Alexandra og Therkild Sørensen Jensen. Parret har døtrene: Dagny, født d. 8.- 8.-1961, Birthe, født d. 7.-11.-1962, Lene, født d. 5.-11.-1964, Helle, født d. 1.-10.-1968 og Lone, født d. 15.-2.-1972.T.J. overtog gården i 1959 fra Mads Juhler.Ejendomsskyld 765.000. Areal 16,7 ha., der er forpagtet 4,8 ha.Stuehuset er opført i 1868 og restaureret senest i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1913 moderniseret i 1960 og restaureret med nyt tag i 1990, lade fra 1946 og maskinhus fra 1913. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 50 smågrise og 150 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.HYGUMSKOVVEJ 5, HYGUMSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845248.NIELS PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1956, søn af Petra og Arnold Pedersen, gift d. 2.-6-1979 med Vibeke Tinesen Sørensen, hjemmehjælper, født d. 8.-2.-1960, datter af Mary og Verner Sørensen. Parret har sønnen Søren, født d. 8.-9.-1983. N.P. overtog gården i 1986 fra Peter Skov.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,4 ha., heraf 3,7 ha. skov. Der er forpagtet 18 ha. Stuehuset er opført i 1945 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1946 ændret og udvidet til svin i 1986, fedesvinestald fra 1989, lade fra 1946



-M-og maskinhus fra 1991. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til tørrestation og raps. Der er 1 traktor, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.HYGUMSKOVVEJ 6, HYGUMSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845473.ANDERS WESTESEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1961, søn af Johanne og Harald Westesen.A.W. arbejder som montør. Han overtog gården d. 1.-3.-1990 fra Jens Christian Jensen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., der er bortforpagtet 27 ha.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1923, hestestald fra 1923 ændret til svin i 1960 og vognport fra omkr. 1955. Der er et aftægtshus fra 1923. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 14 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Simmentalerkryds. Der er 2 traktorer og 1 halmfyr.HYGUMSKOVVEJ 7, "AGERBÆK- GÄRD", HYGUMSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845572.JENS CALLESEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1959, søn af Inge Marie og Jens Egon Callesen, gift d. 11.-8.-1984 med Anna Grete Olesen, kontorassistent, født d. 23.- 3.-1959, datter af Gerda og Leonhardt Olesen. Parret har døtrene: Linda, født d. 7.-8.-1985 og Helle, født d. 1.-2.-1988.J.C. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra Henrik Buch.Ejendomsskyld 1.870.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 2 ha. er eng og 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 51 ha.Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1850 udvidet og moderniseret i 1969, ungdyrstald og lade begge fra 1979, kalvestald fra 1981, værksted og maskinhus fra 1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 85 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er elefantgræs, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts plantørreri samt elvarme. På gården er ansat 1 medhjælper.

1973. J.M. overtog gården i 1970 fra Anders Matzen.

HYGUMSKOVVEJ 10, "RØNNEHOVE", HYGUMSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845425.JØRGEN MATZEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1939, søn af Bodil og Nis Matzen, gift d. 14.-2.-1963 med Ketty Pedersen, husmor, født d. 30.-6.-1944, datter af Dorthea og Vigge Pedersen. Parret har sønnerne: Steen, født d. 6.-5.-1963, Kjeld, født d. 4.-4.- 1967 og Preben, født d. 18.-11.-



-85-Ejendomsskyld 660.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 13 ha. Stuehuset er opført omkr. 1870. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svi- nestald fra 1953 samt lade fra 1870. På gården er der nogle høns. Der er 2 traktorer.HYGUMSKOVVEJ 12, "LUNDSKOV", HYGUMSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845239. ANDERS CHRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1924, søn af Martha og Bernhard Rasmussen, gift d. 17.-4.-1949 med Aline Frederikke Skov, husmor, født d. 13.-6.-1926, datter af Frederikke og Andreas Skov. Parret har børnene: Magda, født d. 7.-3.-1951, Bent, født d. 4.-3.-1955 og Jens, født d. 27.-2.-1957.A.C. er kirkesanger og har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1949 fra faderen. Gården har været i slægens eje siden 1919.Ejendomsskyld 690.000. Areal 16,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 moderniseret og udvidet i 1972 samt maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 13 årsammekøer, 10 ungdyr, 8 slagtekalve og 1 avlstyr af racen Simmentaler, desuden er der 1 ridehest af racen Araber og 1 pony af racen Shetland. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt oliefyr.HYGUMSKOVVEJ 16, "HØJMARK", HYGUMSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845244. FLEMMING IPSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1967, søn af Kathrine Petersen og Johannes Ipsen.F.I. er mejeriarbejder og har været på Ladelund Grundskole. Han overtog gården i 1990 fra Tove og Søren Rasmussen.Ejendomsskyld 760.000. Areal 15 ha., heraf 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde, hvoraf den ene er opført i 1957. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på 500 stk. årligt, desuden er der 30 moderfår af racen Texel. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.HYGUMSKOVVEJ 20, "SØNDERSKOVGÅRD", HYGUMSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845341.KAROLINE FALCK, pencionist/gårdejer, født d. 10.-10.-1919, datter af Klara og Ebbe Thøgersen, gift d. 11.-9.-1943 med Arthur Falck, født d. 15.-5.-1915, søn af Karen og Arthur Falck.K.F. overtog gården i 1954 fra faderen.Areal 2 ha.Stuehuset er opført før 1800-tallet. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus.

S.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han Marius Frank.

HØSTHÅBVEJ 3, "HØSTHÅB", ROJBØL, ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846262.SVEND WOLLESEN, landmand, født d. 17.-3.-1938, søn af Johanne og Søren Wollesen, gift d. 5.- 1 1.-1960 med Gerda Petersen, medhjælpende hustru, født d. 7.- 3.-1939, datter af Misse og Hans Petersen, Parret har børnene: Hans, født d. 1.-7.-1964, Anne Marie, født d. 16.-2.-1967, Birgit, født d. 15.-7.-1968 og Arne, født d. 25.-10.-1972.overtog gården d. 1.-3.-1965 fraEjendomsskyld 2.600.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 2 ha. er skov og 4 ha. er eng. Der er forpagtet 32 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971 udvidet i 1977, lade fra 1971, maskinhus fra 1976, gastæt silo til ensilage fra 1977, gylletank og



-86- 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 82 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer og hvede. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.JELS SKOVVEJ 1, JELS, 6630 RØDDING.ELSE MARIE OLESEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1931, datter af Christine og Jørgen Bladt, gift d. 30.-3.-1957 med Svend Paaske Olesen, født d. 17.-6.-1934, søn af Marie og Jørgen Olesen. Parret har børnene: Alis Marie, født d. 15.-1.-1958, Jørn, født d. 25.-2.-1959, Margit, født d. 29.-3.-1963 og Solveig, født d. 22.-2.-1968.S.P.O. har været på Malling Landbrugsskole. E.M.O. overtog gården i 1961 fra August Abrahamson.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er bortforpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1928 udvidet i 1980 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 genopført efter brand i 1964, ændret til høns i 1966 og igen ændret til pelseri og halmfyr i 1980, hønsehus fra 1969 udvidet og ændret til åleopdræt i 1990, maskinhus fra 1958 moderniseret i 1984, lade fra 1928, halmlade og gyllebeholder, desuden er der minkhaller med plads til 750 avlstæver samt opdræt. Der er plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.JELS SKOVVEJ 2, "FUGLEMAJ- GÅRD", JELSSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-552266.JOHAN LASTEIN, gårdejer, født d. 31.-1.-1938, søn af Agnes og Oskar Lastein, gift d. 8.-5.-1965 med Jytte Nielsen, gårdejer, født d. 27.-1.-1944, datter af Marie og Johannes Nielsen. Parret har sønnerne: Leif, født d. 17.-10.- 1963, Bjarne, født d. 24.-2.-1966 og Jørgen, født d. 10.-5.-1971.J.L. er fabrikant af Aqua Cow Rise System, som der er taget verdenspatent på, desuden er han entreprenør og har været på Høng Sjælland Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1963 fra J.L.'s fader, som byggede den i 1929-30.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 48 ha., 1,5 ha. er skov. Der er forpagtet 33 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 udvidet og moderniseret i 1972, ungkvægstald fra 1973, lade fra 1975 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 45 årsskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der vildænder, fasaner og høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg, raps, ærter og havre. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og 4 vinkelslåmaskiner. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.JELS SKOVVEJ 3, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552454.LEO MØLLER, landmand, født d. 21.-6.-1933, søn af Rasmine og August Møller, gift d. 1.-2.-1959 med Marry Jørgensen, landmand, født d. 26.-8.-1941, datter af Metha og Peter Jørgensen. Parret har sønnerne: August, født d. 27.-2.-1959, Benny, født d. 2.-6.-1961 og Jonny, født d. 6.-6-1969.Parret arbejder begge på Brdr. Grams Køleskabsfabrik. L.M. overtog gården d. l.-ll.- 1958 fra Maren og Knud Jensen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 ændret til svin i 1970, svinestald fra 1970 og maskinhus fra 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.



-87-

tvillingerne Mike og Nicki, født d. 8.-3.-1988.E.S. arbejder som husbondafløser og har været på overtog gården d. 3.-3.-1983 fra Johan Lastein.

JELS SKOVVEJ 6, "TRANEKÆR", JELSSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-553132.ESKILD SØRENSEN, landbrugsmedhjælper, født d. 5.-3.-1961, søn af Astrid og Frands Sørensen, gift d. 19.-10.-1985 med Anna Elisabeth Vangsgaard, små- griseproducent, født d. 24.-10.- 1958, datter af Mary og Emil Vangsgaard. Parret har børnene: Philip, født d. 28.-6.-1984 samtLadelund Landbrugsskole. ParretEjendomsskyld 280.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1929 ændret til sostald i 1985 samt lade og maskinhus begge fra 1929. Gården drives med en svineproduktion på 24 årssøer, der sælges 480 smågrise årligt, der er 2 årsammekøer og 1 ungdyr af racerne Limousine og Simmentaler, desuden er der 1 Shetlandspony. Der er kornsilo og koksfyr på gården.JELS SKOVVEJ 8, "AN- DERSHOLM", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDNG, tlf. 74-848367.SVEND HANSEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1917, søn af Ingeborg og Christian Hansen, gift d. 7.-7.-1955 med Inger Høj, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.- 1933, datter af Agnete og Marius Høj. Parret har børnene: Jette, født d. 2.-6.-1956, Lone, født d. 6.-2.-1961, Bente, født d. 15.-1.-1963,Anne Marie, født d. 15.-7.-1964 og Mogens, født d. 3.-11.-1968.S.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1943 fra Peter Jos- siasen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha.Stuehuset er opført i 1935 udvidet i 1975 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 udvidet flere gange senest i 1971, hvor den også blev moderniseret, garage fra 1971, foderlade fra 1977, roehus fra 1935 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. JELS SKOVVEJ 9, "BIRKEDALSMINDE", JELSSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-552743.LEIF JØRGENSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1963, søn af Metha og Ole Jørgensen, gift d. 13.-5.- 1989 med Marie Bennetsen, ekspedient, født d. 20.-1.-1965, datter af Karen og Niels Bennetsen. Parret har børnene: Simon, født d. 14.-3.-1989 og Mette, født d. 18.-4.-1992.L.J. er småmotorsmekaniker. Han overtog gården d. 1.-2.-1987 fra Hans Petersen.



-88-Ejendomsskyld 700.000. Areal 10,5 ha., der er bortforpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1944 og restaureret i 1987/88. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 moderniseret i 1988, værksted og garage fra 1953 samt lade før 1800. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der høns. Der er 2 traktorer, småballepresser, 2 kornsiloer, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. JELS SKOVVEJ 11, JELSSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-846378. FOLMER BLOCH JENSEN, handelsmand, født d. 11.-7.-1930, søn af Signe og Frans Bloch Jensen, gift d. 30.-4,-1960 med Bodil Nielsen, slagterekspeditrice/ medhjælpende hustru, født d. 4.- 5.-1938, datter af Gudrun Dam og Jacob Nielsen. Parret har børnene: Marianne, født d. 16.-8.- 1963, Jens, født d. 6.-7.-1967 og Lisbeth, født d. 5.-1.-1971.F.B.J. driver benzinstation. Han overtog gården i 1973 fra moderen.Ejendomsskyld 565.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 20 ha. og forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne betår af kvægstald og lade begge fra 1930 samt maskinhus fra 1975. Gårdens besætning er på 20 årsammekøer af racen Charo- lais. Om sommeren er der 70 stk. kreaturer på græs. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Familien har bopæl på Lindevej 2A, Øster Lindet, 6630 Rødding.JELS SKOVVEJ 13, "JELS SKOVGÅRD", JELSSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-552190. NIELS O. KRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1930, søn af Kathrine og Anton Kristensen, gift d. 20.-1.-1951 med Jytte Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 20.- 8.-1933. Parret har børnene: Bente, født d. 8.-3.-1951, Susan, født d. 26.-9.-1955 og Bo, født d. 11.-1.-1960.N.O.K. overtog gården i marts 1972 fra Bent Mikkelsen.Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 42 ha., der er 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1920 ændret til svinestald i 1975, svinestalde og maskinhuse fra 1964 og 1975 samt lade fra 1909. Desuden er der et fodermesterhus opført i 1900 og restaureret i 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, raps og brødhvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.JELS SKOVVEJ 24, "LANGAGER", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848440. ANTON GRAASBØLL, gårdejer. Omtales under Troldkærvej 15, 6630 Rødding.A.G. overtog gården d. 22.-3.-1988 fra morbroderen Peter Nielsen.Ejendomsskyld 490.000. Areal 12,8 ha., heraf 1,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 ændret til heste i 1989 samt lade fra 1910. På gården er der 2 følhopper og 2 ungheste af racen Trakehner. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og hvede. Der er 1 træfyr. På gården bor datteren Bente Graasbøll og Ole Jensen.A.G. ejer og driver også Troldkærvej 15, 6630 Rødding.JELS VAMDRUPVEJ 25, "MARIEGAARD", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552125.HEINRICH HANSEN, kommuneingeniør, født d. 14.-9.-1937, søn af Metha og Stanius Hansen, gift d. 9.-4.-1960 med Lucy Brændekilde, gårdejer, født d. 28.-10.-1937, datter af Kjerstine og William Brændekilde. Parret har børnene: Tom, født d. 8.-10.-1960 og Tina, født d. 5.-5.-1962.H.H. er brandinspektør, og L.B. er revisorassistent. Parret overtog gården i 1966 fra L.B.'s forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1949.



-89- Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. mose og 1,5 ha. med pyntegrønt og juletræer. Der er bortforpagtet 31 ha. "Mariegaard"s stuehus er opført efter brand i 1883 og senest moderniseret i 1978. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinetald fra før 1800 ændret og moderniseret til hestebokse fra 1970-92, hønsehus fra 1950 ændrettil garage i 1966, ridehal fra 1982, garager fra 1950 samt kombineret lade og garage fra før 1800 moderniseret i 1949. På gården er der opstaldning af 40 heste. Der er gasfyr.JELSVE3 3, "RUNDKÆRB3ERG", RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841950.LARS 30NSSON, gårdejer, født d. 9.-3.-1970, søn af Anna og Ejnar Jønsson.L.3. arbejder som landbrugsmedhjælper, han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er i bestyrelsen som kasserer for Venstres Ungdom. Han overtog gården d. 1.-2.-1990 fra Anders Damkjær.Ejendomsskyld 710.000. Areal 4 ha.Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1885 ændret til lager i 1980'erne, champignonhal fra omkr. 1962 ændret til lagerbygning, som er udlejet, desuden er der maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og hvede. Der er 1 traktor og 1 rundballepresser.JELSVEJ 4, RUNDKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-841171.CHRISTIAN BECH NIELSEN, landmand, født d. 13.-12.-1926, søn af Andrea og Peter Bech Nielsen, gift d. 26.-7.-1954 med Karen Tanderup, lærer, født d. 19.-10.- 1928, datter af Kathrine og Magnus Tanderup. Parret har børnene: Lars, født d. 28.-10.-1955, Ole, født d. 30.-6.-1957, Anni, født d. 8.-9.-1959 og Anders, født d. 1.-4.-1974.C.B.N. overtog gården i 1957 fra forældrene.Ejendomsskyld 740.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 senere moderniseret til heste, lade fra 1924 og maskinhus fra 1973. På gården er der 8-10 rideheste. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og græs. Der er 1 traktor og plansilo. Man har tidligere haft malkekøer på gården, de er nu under afvikling.JELSVEJ 10, "ØSTERVANG", RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841631.KA3 KNUDSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1941, søn af Alma og Knud P. Knudsen. K.K. har sønnerne: Ebbe, født d. 20.-10.-1973 og Troels, født d. 7.-4.-1975.K.K. er Greenkeeper og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra faderen.



-90- Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 5 ha. skov og 9 ha. eng. "Østervang"s stuehus er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1930, svinestalde fra 1930, 1971 og 1978, maskinhus fra 1985, gastæt kornsilo fra 1980 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts plantørreri.JELSVEJ 16, HELLET, 6630 RØDDING, tlf. 74-841587.HARRY NYMAND KRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1927, søn af Laura Nymand og Niels Kristensen, gift d. 1.-9.-1956 med Kirsten Jørgensen, hjemmehjælper, født d. 27.-5.-1935, datter af Agathe og Johannes Jørgensen. Parret har sønnen Bent, født d. 11.-4.-1967.H.N.K. har været på Høng Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-5.-1956 fra Harald Thomsen. Indtil 1947 var Jelsvej 16 kongelig priviligeret kro.Ejendomsskyld 730.000. Areal 13 ha.Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1938 restaureret i 1970'erne, garager fra 1966-67, lade fra 1976 og maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. JELSVEJ 17, RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 841173.HANS HERMAN HYNKEMEJER, gårdejer, født d. 28.-4.-I937, søn af Hermine og Hans Henrik Hyn- kemejer, gift d. 24.-3.-1962 med Martha Gadegaard, medhjælpende hustru, født d. 25.-5.-1929, datter af Ninne og Axel Peter Gadegaard. Parret har sønnen Finn Henrik, født d. 19.-10.-1967.H.H.H. arbejder som chauffør og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i august i 1962 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1927. Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,3 ha., heraf 4 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvægstald og lade fra 1902 udvidet i 1947, svinestald fra 1962 og maskinhus fra 1975. På gården er der 5 moderfår. Der er 1 traktor og træfyr.JELSVEJ 31, HELLET, 6630 RØDDING, tlf. 74-842925.TORSTEN BRINK, gårdejer, født d. 23.-4.-1961, søn af Kirsten og Jacob Brink, gift d.7.-10.-1989 med Jette Henriksen, kontorassistent, født d. 9.-10.-1963, datter af Birgit
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ne består af kvægstald fra 1975 udskiftet inventar

og Anders Henriksen. Parret har sønnen Henrik, født d. 22.-7.- 1990.Torsten Brink har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra Jeppe Knudsen.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 41,5 ha., der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført omkr. 1888 restaureret løbende og udnyttet loftetagen i 1975. Avlsbygninger- i 1991, svinestald fra 1908 ændret og moderniseret til kalve på dybstrøelse i 1990, kornlade fra 1902, kombineret maskinhus og foderlade fra 1976 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 62 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer,' 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.JELSVEJ 35, "RIBELED", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552342.HANS HANSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1932, søn af Meta og Jes Thomsen Hansen, gift d. 16.-11.-1957 med Anne Grete Schmidt, husmor, født d. 7.-3.-1939, datter af Johanne og Niels Schmidt. Parret har børnene: Inga, født d. 1.-12.-1958, Jørgen, født d. 16.- 10.-1962 og Metha, født d. 4.-7.- 1966.H.H. forpagtede gården fra d. 1.-3.-1955 til overtagelsen d. 1.-3.-1957 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1821.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført fra 1914-18 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 genopført efter brand i 1959 udvidet og moderniseret i 1976, svinestald fra 1962 ændret til ungkreaturer i 1978, maskinhus fra 1955 senere ændret til garage og værksted, foderlade og ungkreaturstald fra 1991, lade fra 1959, maskinhus fra 1976, gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 64 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.H.H. ejer og driver også Langetvedvej 16, 6630 Rødding og Gammelengvej 35, 6630 Rødding.JELSVEJ 37, "AGERTOFT", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. indtil d. 1.-3.-1993 er 74- 561828.JENS H. FRANDSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1962, søn af Elinor og Tage Frandsen, gift d. 7.-7.- 1990 med Anne-Mette Schougaard Petersen, pædagog, født d. 11.- 9.-1962, datter af Ada Marie Schougaard og Niels Beir Petersen. Parret har datteren Betina, født d. 13.-2.-1991.J.H.F. har været på Ladelund Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1991 fra Otto Holten Hansen.Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 106,6 ha., heraf 2 ha. fredskov samt 4 ha. mergelgrave og krat. Der er forpagtet 158 ha.Stuehuset er opført i 1770 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 ændret og moderniseret i 1992, fedesvinestald fra 1984, 3 garager fra 1970, maskinhus fra 1980, lade fra 1770 og 2 gylletanke. Der er landarbejderbolig på Jelsvej 20 fra 1940. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. i 1992 og en



-92- forventet produktion på 5.000 stk. i 1993. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, vårbyg, vinterbyg, hvede, fabriksroer og vinterraps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper. 3.H.F. forpagter desuden gården "Hjerndrupgaard", Hjerndrupvej 83 i Christiansfeld Kommune.JELSVEJ 39, "GRÅSTEN", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552245.VERNER OTTOSEN, landmand, født d. 26.-7.-1929, søn af Maren og Iver Ottosen, gift d. 1.-4.-1961 med Margit Andersen, bankassistent, født d. 24.-10.-1941, datter af Anne og Laurids Andersen. Parret har børnene: Lars, født d. 2.-10.-1961, Anne Marie, født d. 7.-3.-1966, Marianne, født d. 12.-8.-1972, Iver, født d. 3.-3.-1975, Jakob, født d. 7.-5.-1978 og Laurids, født d. 20.-4.-1982.M.A. er medlem af bestyrelsen for Hjemstavnsforeningen i Hygum, medlem af Jels Lokalhistorisk Forening og i bestyrelsen for Spejderne i Jels, desuden har hun været medlem af kommunalbestyrelsen i 8 år. V.O. overtog gården d. 1.-8.-1958 fra Andreas Houlrik.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 5 ha. Stuehuset er opført i 1974 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1989, bilgarage fra før 1900, værksted fra 1970 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 44 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 3 kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri.JELSVEJ 41, "VEJBÆKGÅRD", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552297.LAURIDS CONRADSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1951, søn af Else og Peter Conradsen.L.C. overtog gården i 1977 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1906. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 32 ha., der er lejet 10 ha. græs.Stuehuset er opført i 1914 og restaureret fra 1982-90. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 restaureret i 1974 samt lade fra 1914. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.JELS VESTERGADE 62, "HØJGÅRD", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552654.BENT FUGLSANG FREDSTED, gårdejer. Omtales under Frømaj vej 1 og 3, Rødding.B.F.F. overtog gården d. 15.-12.-1982 fra Paul Bohsen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33,5 ha.Stuehuset er opført i 1903. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1903 restaureret i 1972, svinestald fra 1903 ændret til kalve i 1972 samt lade fra 1903.B.F.F. ejer og driver også Frømajvej 1 og 3, 6630 Rødding samt Nørrebyvej 6, 6630 Rødding.JESKÆRVEJ 1, JESKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-846517.NIELS NISSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1946, søn af Gerda og Jens Nissen, gift d. 13.-4.-1968 med Margit Hansen, sygehjælper, født d. 7.-1.-1950, datter af Dora og Richard Hansen. Parret har døtrene: Mona, født d. 22.-11.-1968 og Lone, født d. 9.-6.-1970.N.N. arbejder som montør. Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Evald Schmidt. Ejendomsskyld 890.000. Areal 18,5 ha., der er forpagtet 30,5 ha.Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1943 ændret og moderniseret til kreauturer i 1989-91, lade fra 1943 samt kombineret maskinhus og lade fra 1986. Gården drives med en



-93- besætning på 16 årsammekøer, 16 ungdyr og 1 avlstyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, havre, rug og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.

1953 og Ellen, født d. 31.-1.-1957.

JESKÆRVEJ 2, JESKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74- 846253.SVEND BJERREMAND MIKKELSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1924, søn af Ellen og Jens Bjerremand Mikkelsen, gift d. 7.-9.-1949 med Jenny Larsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-3.-1928, datter af Rigmor og Aage Larsen. Parret har børnene: Bodil, født d. 21.-7.- 1950, Jørn, født d. 28.-4.-S.B.M. overtog gården som en udstykning fra "Nygård" d. 9.-7.-1949 fra Niels Nielsen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 14,8 ha. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1927 udvidet og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1927 ændret og udvidet samt moderniseret i 1978, hønsehus fra 1957, lade fra 1953, maskinhus fra 1975 og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 750 stk. årligt, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt anparter i vindmølle. S.B.M. mejetærsker for naboerne.JÆGERSBORGVEJ 5, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848489.HENRIK LANGE, gårdejer.H.L. overtog gården i 1988 fra Kirsten Dall.Ejendomsskyld 820.000. Areal 20 ha.Stuehuset er opført før 1825 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, lade fra 1978 og maskinhus fra 1977. På gården er påbegyndt en produktion af slagterisvin med 70 stk. Der er plansilo på gården.JÆGERSBORGVEJ 7, "FENMOSE", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848874.CARSTEN MIANG OTTE, gårdejer, født d. 11.-5.-1964, søn af Nora og Jens Otte, bor sammen med Metha Johanne Hansen, kontorassistent, født d. 4.-7.-1966, datter af Anne Grete og Hans Hansen. Parret har sønnen Mads, født d. 3.-1.-1992.C.M.O. er landbrugsmekaniker.Han overtog gården d. 15.-8.-1991 fra Peter Hisset.Ejendomsskyld 660.000. Areal 13,2 ha., der er bortforpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1955 samt maskinhus fra 1932. Der er 1 traktor, kornsilo samt kombifyr.JÆGERSBORGVEJ 8, "KJÆRSMINDE", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848550.KAJ LADEGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1939, søn af Dorthea og Marius Pedersen, gift d. 7.-11.-1970 med Kærstin Møller, centersygeplejerske, født 5.-2.-1936,



-94- datter af Martha og Arthur Møller. Parret har døtrene: Maria Matilde, født d. 1.-6.- 1971 og Marlin Rebekka, født d. 10.-12.-1977.K.L.P. har været på Hammerum Landbrugsskole samt Minesota Landbrugsskole i USA. Han overtog gården i 1971 fra Ninna Petersen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført før 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 udvidet flere gange og ændret til svin i 1974, svinestald fra omkr. 1900 moderniseret i 1976, svinestald fra omkr. 1950, svinestald fra omkr. 1965 moderniseret i 1976, lade fra 1920 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlshvede, raps, ærter og fremavlsbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.JÆGERSBORGVEJ 11, "NØRRE- ENG", JELSSKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-552173.ARNE MUURHOLM, gårdejer, født d. 16.-2.-1932, søn af Lene og Hans Muurholm, gift d. 21.- 4.-1959 med Esther Nygaard Christensen, husmor, født d. 17.-12.- 1933, datter af Mathea og Chresten Nygaard Christensen. Parret har børnene: Thorkild, født d. 5.-2.-1961, Hans Jørgen, født d.14.-10.-1963, Keld, født d. 15.-3.-1966 og Hanne, født d. 10.-9.-1969.A.M. arbejder som altmuligmand. Han overtog gården i 1959 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1904.Ejendomsskyld 980.000. Areal 25 ha., heraf 6 ha. skov. Der er bortforpagtet 19 ha. Stuehuset er opført før 1900 og senest restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1966, lade fra 1936 og maskinhus fra 1968. Der er 1 traktor og træfyr.KAMTRUP SKOLEVEJ 7, KAMTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845455.TAGE SØRENSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1946, søn af Agnes og Søren Peder Sørensen, gift d. 28.-10.-1967 med Esther Hundebøl, gårdejer og omsorgsmedhjælper, født d. 16.-8.-1943, datter af Bodil Kirstine og Thorval Hundebøl. Parret har døtrene: San- dy, født d. 8.-3.-1970 og Maj- britt, født d. 14.-7.-1973.T.S. arbejder som klassificør på slagteri. Parret overtog gården d. 1.-10.-1969 fraT.S.'s forældre. Nuværende ejere er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 790.000. Areal 8 ha., der er bortforpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1934 samt svinestald og maskinhus begge fra 1973. Gården drives med en besætning på 14 årsammekøer, 15 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Charolais. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg og kornsilo.KAMTRUP SKOLEVEJ 9, KAMTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845354.JØRGEN AAGAARD, lærer, født d. 8.-5.-1954, søn af Else og Poul Aagaard, bor sammen med Dagny Hundebøl, gårdejer og pædagog, født d. 16.-7.-1953, datter af Helga og Peter Hundebøl.



-95- Dagny Hundebøl og Jørgen Aa- gaard overtog gården i 1987 fra Niels Peter Nielsen.Ejendomsskyld 200.000. Areal 6,2 ha., heraf 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald og gammel skolestue begge fra 1747, maskinhus fra 1962 og lade. Der er 1 traktor og kornsilo.
KAMTRUP SKOLEVEJ 11, KAMTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845355.JENS PETER FRIIS, landmand, født d. 3.-1.-1938, søn af Emilie og Emil Friis, gift d. 15.-7.-1961 med Anna Marie Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-7.-1939, datter af Hedvig og Niels Jørgensen. Parret har børnene: Svend Erik, født d. 28.-6.- 1963, Annette, født d. 30.-8.-1965 og Irene, født d. 31.-12.-1968.J.P.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 920.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. mose.Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 moderniseret i 1973, lade fra 1952, maskinhus fra 1979 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 25 ungdyr af racen RDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo samt kold lufts tørreri.KAMTRUP SKOLEVEJ 13, FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845353.KAJ HANSEN LANGE, gårdejer, født d. 9.-9.-1937, søn af Dora og Hans Lange.K.H.L. overtog gården i 1971 fra faderen, som købte den i 1934.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 ændret til søer i 1971, svinestald fra 1964, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en produktion af søer og slagtegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til piller. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.KAMTRUPVEJ 4, "DALSGÅRD", KAMTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845363.HARRY SIMONSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1929, søn af Karen Marie og Carl Simonsen, gift d. 23.-9.-1955 med Jenny Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 13.-3.-1932, datter af Bodil og Georg Nielsen. Parret har børnene: Bent, født d. 14.-2.-1958, Bodil, født d. 2.-9.-1961 og Einar, født d. 14.- 12.-1963.H.S. overtog gården d. 25.-7.-1961 fra Hans Olsen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21,5 ha.Stuehuset er opført i 1973-74. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, svinestald fra 1965, lade fra omkr. 1935 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og kartofler. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.



-96- KIMELED 1, HUNDEBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-841279.VIGGO SKØTT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1944, søn af Tove og Hans Skøtt Christensen, gift d. 8.-4.-1967 med Gitte Søgaard Thomsen, rengøringsassistent, født d. 7.-10.-1944, datter af Valborg og Thomas Søgaard Thomsen. Parret har børnene: Lone, født d. 26.-8.-1968 og Peer, født d. 12.-3.-1972.V.S.C. arbejder som chauffør og har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1967 fra forældrene.Ejendomsskyld 690.000. Areal 12 ha.Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1975-77. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1850 udvidet omkr. 1950 og senere ændret til svinestald, desuden er der lade fra 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterbyg og vårbyg. Der er 1 traktor, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.KLOVTOFTVEJ 21, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552262.CHRISTEN BEK, gårdejer, født d. 11.-4.-1931, søn af Sara og Peter Bek, bor sammen med Marie Jessen, hjemmehjælper, født d. 19.-11.-1939, datter af Anna og Peter Schmidt.C.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32,6 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald genopført efter brand i 1948 moderniseret og udvidet i 1972, svinestald genopført efter brand i 1948 moderniseret i 1972, lade fra 1987, maskinhus fra 1973 og gastæt kornsilo fra 1978. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 100 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, markvandingsanlæg og gasfyr. På gården er ansat 1 skoledreng.KLOVTOFTVEJ 30, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552162.PETER HANSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1927, søn af Marie Elisabeth og Lorens Hansen, gift d. 13.-7.-1967 med Paula Bek, lærer, født d. 20.-7.-1932, datter af Sara og Peter Bek.P.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. P.B. er medlem af Menighedsrådet som kirkeværge. P.H. overtog gården i 1957 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1936.Ejendomsskyld 930.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er bortforpagtet 19 ha. Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 og maskinhus fra 1977.KLOVTOFTVEJ 32, DYBDALGÅRDEN", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552362.SVEND HANSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1932, søn af Marie og Mikael Hansen, gift d. 27.-6.-1958 med Karen Marie Christiansen, hjemmehjælper, født d. 13.-8.-1936, datter af Maren og Jens Christiansen. Parret har børnene: Jytte, født d. 7.-4.-1959, Erling, født d. 11.-3.-1961, Kirsten, født d. 17.-5.-1962 og Marianne, født d. 25.-3.-1968. S.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1925.



-97- Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., der er 0,5 ha. eng.Klovtoftvej 32's stuehus er opført i 1961 løbende restaureret og udvidet. Avlsbygningerne består af kombineret kvægstald og foderlade fra 1974, kvægstald fra 1910 ændret og moderniseret til ungkvæg i 1964, maskinhus fra 1976 og gylletank. Der er aftægtshus fra 1958. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo og elvarme. På gården er ansat 1 skoledreng.KLOVTOFTVEJ 36, "KLOVTOFT MASKINSTATION", KLOVTOFT, 6630 RØDDING, tlf. 74-552477. TAGE MIKKELSEN, landmand, født d. 12.-7.-1936, søn af Louise og Jens Mikkelsen, gift d. 17.-2.-1962 med Ellen Margrethe Iskov Jensen, medhjælpende hustru, født d. 4.-10.-1940, datter af Christine og Christian Jensen. Parret har sønnerne: Jens Christian, født d. 17.-8.-1964 og Erik, født d. 3.-8.-1967.T.M. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra faderen.Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha., 6 ha. er eng. Der er forpagtet 140 ha.Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 restaureret i 1952, kartoffelhuse fra 1949 ændret til garager i 1978, maskinhaller fra 1975, 1980 og 1986 samt lade fra 1952 ændret til værksted i 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, hvede, kartofler, lucerne, rug, fabriksroer og frø. Der er 14 traktorer, 4 mejetærskere, markvandingsanlæg, 4 bigballepressere samt gasvarme, desuden alle specialmakiner, som er nødvendig til maskinstation og majs. På gården er ansat 10-12 medhjælpere.KLOVTOFTVEJ 38, "STORE KLOVTOFT", KLOVTOFT, 6630 RØDDING, tlf. 74-552320.PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1928, søn af Jørgina og Otto Petersen, gift med Tove Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-1.-1940, datter af Metha og Vilhelm Knudsen. Parret har børnene: Helle, født d. 27.-7.-1965, Dorte, født d. 9.-8.-1968 og Tommy, født d. 2.-5.-1976.P.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1912. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 senere ombygget, svinestald fra 1968, kartoffelhus fra 1976, lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 26 årskøer,



-98- 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, hvede, rug og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.KNAGMØLLEVEJ 5, "SANDAGERGÅRD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848955.KARSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1958, søn af Hanne og John Nielsen, gift d. 26.-5.-1984 med Rita Madsen, specialarbejder, født d. 4.-11.-1955, datter af Ruth og Richard Madsen. Parret har børnene: Margit, født d. 6.-10.-1985 og Allan, født d. 14.-2.-1989.K.N. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.- 1984 fra Jørgen Peter Bachmann.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 0,5 ha. er skov og 2 ha. er eng. Der er forpagtet 8,8 ha.Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 ændret til ungkvæg i 1979, kvægstald fra 1979, lade fra 1965, maskinhus fra 1985, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM og blandet. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 deltismedhjælper og 1 skoledreng.KNAGMØLLEVEJ 7, "LILLE LINDSGAARD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848775. SØREN BYGIND BOISEN, landmand, født d. 27.-9.-1958, søn af Inger og Holger Bygind Boisen, gift d. 26.-4.-1986 med Jette Beck, kok, født d. 16.-6.-1961, datter af Inger og Jens Beck. Parret har børnene: Inger, født d. 4.-11.-1985, Morten, født d. 5.-5.-1987 og Anne, født d. 7.- 2.-1990.S.B.B. har været på Riber Kjærgård Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1985 fra Peter Dahl.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 35 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1923 restaureret og udvidet i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 udvidet omkr. 1975, ungkvægstald og foderlade begge fra 1974, kalvestald fra 1989, maskinhus fra 1975, gastæt silo fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.KNAGMØLLEVEJ 8, "KNAGMØLLE", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848306.VIGGO NISSEN, pensionist, født d. 11.-1.-1908, søn af Marie og Benjamin Nissen, gift d. 5.-6.- 1954 med Gudrun Skøtt, husmor, født d. 26.-5.-1922, datter af Magda og Alfred Skøtt. Parret har sønnerne: Poul, født d. 13.- 5.-1955 og Knud, født d. 10.-10.- 1959.V.N. overtog gården i 1965. På gården er der en fredet vandmølle i klasse B. Ejendomsskyld 420.000. Areal 13,8 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 13 ha.



-99-Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kombineret kvægstald og lade fra 1926 ændret til værksted i 1988. Der er 1 traktor og markvandingsanlæg.KNAGMØLLEVEJ 11, "VESTERGÅRD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848185. SØREN EGEBÆK, gårdejer/entreprenør, født d. 30.-4.-1935, søn af Karen Dorthea og Peter Egebæk, gift d. 24.-1.-1958 med Kirsten Klakk, husmor, født d. 10.-1.-1938, datter af Anne Marlene og Sigurd Klakk. Parret har børnene: Peter, født d. 4.-11.-58, Anette, født d. 24.-11.-1959, Heidi, født d. 20.-3.-1963 og Alvin, født d. 10.-2.-1965. S.E. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1927.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40,7 ha., heraf tilkøbt 13,3 ha., 2 ha. er eng. Der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1790 og restaureret senest i 1973. Avlsbygningerne består af kalklager fra 1987 samt maskinhuse fra 1964, 1970 og 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af fabriksroer, fabrikskartofler, raps, byg, hvede og rug. Der er 8 traktorer, 3 mejetærskere, markvandingsanlæg, halmfyr samt alle maskiner til kalk og roer. På gården er ansat 6 medhjælpere.

ren. Gården har været i slægtens eje siden 1920.

KNAGMØLLEVEJ 14, "DAHL- GÅRD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848388."BRØDRENE SCHØNNING" v/ANDREAS og PEDER DAHL SCHØNNING, gårdejere. A.D.S. er født d. 12.-11.-1935, og P.D.S. er født d. 20.-6.-1938, sønner af Marie og Harald Schønning.Brødrene har været på Kærhave Ringsted Landbrugsskole. De overtog gården i 1975 fra fade-Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 2,8 ha. er skov og 3 ha. er eng. Der er bortforpagtet 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 restaureret og udvidet i 1967, svinestald fra 1932 ændret til ungkvæg i 1980, lader fra 1932 og 1974, maskinhus fra 1961 og indendørs silo i laden. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 34 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM samt 6 stude. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, lucerne, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Brødrene ejer og driver også Københovedvej 79, 6630 Rødding.KNAGMØLLEVEJ 16, "ROSENLUND", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848948. NIS LUNDBY, gårdejer, født d. 12.-7.-1960, søn af Helvig og Hans Lundby, gift d. 10.-5.-1986 med Jytte Hansen, kontorassistent, født d. 14.-6.-1963, datter af Sonja og Hans Hansen. Parret har børnene: Jesper, født d. 2.-7.-1987 og Stine, født d. 7.-3.- 1990. N.L. arbejder som specialarbejder, han har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1991 fra svigerforældrene. Gården har været i slægtens eje siden d. 1.-4.-1954.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30,7 ha., heraf 3 ha. eng, som er bortforpagtet.Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1991/92. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1800, svinestald fra 1960/61, lade fra 1911 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en besætning på 6 moderfår samt 1 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, ærter, gulerødder og industrikartofler. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg.KNAGMØLLEVEJ 27, "ELMLY", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848579.EBBE BUHL, landmand, født d. 6.-12.-1919, søn af Else Kathrine og Johan Buhl, gift d. 30.-8.-1941 med Agnes Aggesen, husmor, født d. 6.-7.-1922, datter af Martine og
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1960 senere ændret til hestebokse

Christian Aggesen. Parret har børnene: Ove, født d. 7.-10.-1941, Aase, født d. 23.-3.-1944, Inge, født d. 17.-2.-1950, Knud E., født d. 17.-4.-1951 og Birthe, født d. 30.-6.-1961.Ebbe Buhl overtog gården i marts 1948 fra Knud Lyth.Ejendomsskyld 670.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., 1,5 ha. er eng. Oorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, ungkvægstald fra
KNORBORGVEJ 1, "NØRVANG", KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-845168.KRISTIAN HAUGE, gårdejer, født d. 8.-6.-1918, søn af Mette Marie og Mads Hauge, gift d. 26.-4.-1950 med Jenni Poulsen, husmor, født d. 20.-5.-1917, datter af Stinne og Henrik Poulsen. Parret har døtrene: Bodil, født d. 18.-2.-1951, Anne Kirstine, født d. 26.-6.-1953 og Inger Marie, født d. 23.-10.-1956.

samt maskinhus fra 1984. Der er 2 traktorer.

K.H. overtog gården d. 15.-3.-1950 fra Christian Hansen.Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kombineret lade samt kvæg- og svinestald fra 1923 og forlænget i 1964. Gården drives med en besætning på 6 årskøer af racen RDM samt 35 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor. KNORBORGVEJ 2, KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-845167. ANDERS PETER HAUSTED, gårdejer, født d. 12.-9.-1931, søn af Ellen og Adser Hausted, gift d. 23.-9.-1961 med Kirsten Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 2.- 1.-1940, datter af Marry og Arne Pedersen. Parret har børnene: Per, født d. 25.-7.-1962, Ellen, født d. 29.-3.-1965 og Hanne, født d. 18.-11.-1970.A.P.H. er medlem af bestyrelsen i Forsamlingshuset. Han forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen i 1969 fra faderen. Ejendomsskyld 860.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 1 ha. er eng. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 udvidet og moderniseret senest i 1975, svinestald fra 1956 senere ændret til kalve, maskinhus fra 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 1 ridehest af racen Oldenborg. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og Linko gasanlæg.



-101- KNORBORGVEJ 4, "NORDGÅRD", KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-845584.KJELD SØRENSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1958, søn af Astrid og Frands Sørensen, gift d. 27.- 5.-1981 med Gerda Frandsen, husassistent, født d. 28.-2.-1957, datter af Didde og Christian Frandsen. Parret har sønnerne: Troels, født d. 27.-11.-1982, Thomas, født d. 4.-3.-1986 og Niels, født d. 9.-7.-1989.K.S. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 5.-1982 fra Andres Mortensen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 4,5 ha. Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 restaureret og moderniseret senest i 1987, kalvestald og roehus fra 1981, maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 38 årskøer og 36 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.KNORBORGVEJ 5, KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-845523. TUE SVENDSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1942, søn af Ellen Marie Svendsen og Jørgen Ingmann, gift d. 20.-5.-1983 med Sonja Christensen, gårdejer, født d. 8.-4.-1940, datter af Olga Marie og Erik Oskar Christensen. Parret hår børnene: Susanne, født d. 15.-1 1.-1958, Birgitte, født d. 19.-5.-1961, Annitta, født d. 6.- 7.-1962 og Kim Jørgen, født d. 22.-9.-1963.Parret overtog gården d. 1.-3.-1988 fra Keld Sørensen.Ejendomsskyld 630.000. Areal 7 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1956 og hønsehus fra 1940. På gården er der 1 årsso og 2 ungdyr. Der er 1 traktor.KNORBORGVEJ 6, KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-845298.SVEND AAGE ANTONSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1929, søn af Marie og Aksel Anton- sen. S.AA.A. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Albert Frederichsen.Ejendomsskyld 730.000. Areal 22,3 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet i 1959, sostald fra 1972 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og halmfyr.KNORBORGVEJ 7, KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-845297.ANTONIUS HØYER, gårdejer, født d. 21.-5.-1923, søn af Marie og Alfred Høyer, gift d. 2.-4.-1955 med Inger Lauritsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-1.-1935, datter af Margrethe og Hans Lauritsen. Parret har datteren Grethe, født d. 15.-10.-1960.A.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra faderen.Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 0,8 ha. er plantage. Der



-102- er forpagtet 35 ha.Stuehuset er opført i 1911 restaureret og udvidet i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 ændret til svin i 1979, lade fra 1965 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til industri, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg med 2 maskiner samt 1 Linko Biogasanlæg. På gården er der til høst og kartofler ansat 1 medhjælper. KNORBORG VESTERVEJ 6, "K- NORBORGGÅRD", KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-845448. KURT KRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1951, søn af Edith og Aage Kristensen, gift d. 26.- 9.-1987 med Elsebeth Nygaard, sygeplejerske, født d. 19.-1.-1954, datter af Ruth og Niels Nielsen. Parret har børnene: Lars, født d. 30.-4.-1980, Thomas, født d. 18.- 7.-1988 og Anne Mette, født d. 1.-12.-1991.K.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Mælkeproducentforeningen. Han overtog gården i 1977 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1965.Ejendomskyld 3.750.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 41 ha., 1,5 ha. er skov. Der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, maskinhus fra 1991, gastætte siloer fra 1979 og 1983, gylletank og udendørs køresilo. Desuden er der en fodermesterbolig med udhus opført i 1930. Gården drives med en besætning på 150 årskøer og 140 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til piller. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, 1 gummiged, varmegenindvindingsanlæg fra mælk samt Linko gasanlæg, desuden er der kraftfodersilo og gastæt kornsilo. På gården er ansat 1 fodermester.KOKHA VEVEJ 1, "BRUNSGÅRD", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847218.IVER WIND, gårdejer, født d. 1.-9.-1951, søn af Asta og Ejnar Wind, gift d. 28.-5.-1983 med Birgitte Madsen, hjemmesygeplejerske, født d. 7.-7.-1956, datter af Else og Tage Madsen. Parret har børnene: Ebbe, født d. 3.- 12.-1983, Troels, født d. 17.-7.- 1985, Sara, født d. 31.-3.-1989 og Morten, født d. 19.-2.-1991.I.W. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er formand for Idrætshallen i Rødding. Han overtog gården i 1964 fra farfaderens bror Iver Wind.Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 63 ha., heraf 12 ha. skov.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965, 1977, 1979, 1983, 1987 og 1990, maskinhus fra 1979, gastæt kornsilo fra 1972, gammel sostald og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 270 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 5.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, anpart i vindmølle, træfyr og Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester, 1 medhjælper og 1 skoledreng. I.W. ejer og driver også Gastrupvej 7, 6630 Rødding.
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Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1972

KOKHAVEVEJ 2, "KOKHAUGE- GÅRD", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847195.SØREN PETER BRINK, gårdejer, født d. 24.-8.-1947, søn af Karen og Holger Brink, gift d. 15.-1.- 1972 med Annalise Thomsen, fuldmægtig, født d. 11.-5.-1951, datter af Marie og Ejner Thomsen. Parret har sønnen Claus, født d. 23.-7.-1975.S.P.B. har været på Malling fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1944.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført før 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 restaureret omkr. 1975, svinestald fra 1972 senere ændret til ungkvæg, lade fra 1952 samt maskinhus fra 1979 udvidet i 1988. Gården drives med en besætning på 21 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.KOLDINGVEJ 3C, "VOLDSTED- GÅRD", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552169.TORBEN KLOGBORG. Omtales under Haraidsholm vej 14, 6630 Rødding.T.K. overtog gården i 1981 fra Magnus Grøndal.Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Stuehuset er opført i 1930 restaureret i 1978 og moderniseret i 1982. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps. Der er halmfyr. T.K. ejer og driver også Haraldsholmvej 14, 6630 Rødding. Bygningerne på Koldingvej 3C bliver brugt til slagtesvin fra Haraldsholmvej 14.

på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.

KOLDINGVEJ 11, TROLDKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-551217. ERIK KAACK, gårdejer, født d. 29.-12.-1949, søn af Ebba og Hans Kaack, gift d. 18.-2.-1984 med Bente Hedevang, medhjælpende hustru, født d. 16.-12.-1958, datter af Karen og Jens Hedevang. Parret har børnene: Kristina, født d. 9.-3.-1985 og Johan, født d. 6.-6.-1987.B.K. har været på Grindsted Landbrugsskole. E.K. har været 1.-7.-1979 fra forældrene. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 3,2 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1861 ombygget i 1924 og restaureret fra 1982-92. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 ændret til svin i 1979 og restaureret med nyt tag i 1987, farestald fra 1979, udhus fra 1861 ændret til garage og værksted i 1980, lade



-104- fra 1954, maskinhus fra 1983 og gylletank med låg. Gården drives med en svineproduktion på 74 årssøer, der sælges 1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer.

H.B.M. har været på Mejlby Landbrugsskole. Han

KOLDIDNGVEJ 22, TROLDKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-551214. HANS B. MUURHOLM, gårdejer, født d. 19.-4.-1921, søn af Anne og Alfred Muurholm, gift d. 12.- 11.-1958 med Rebekka Andersen, medhjælpende hustru, født d. 30.-10.-1925, datter af Anne og Jens Andersen. Parret har børnene: Ingelise, født d. 18.-7.-1959, Anne Dorthe, født d. 7.-3.-1961 og Alfred, født d. 5.-12.-1965. overtog gården i 1956 fra faderen.Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3,5 ha. skov.Stuehuset er opført før 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 senere restaureret og udvidet, svinestald fra 1960, lade fra 1927, maskinhus fra 1909 og gylletank. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.KOLDINGVEJ 24, "TOLDSTEDGÅRD", TROLDKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-551254. ELLEN MARGRETHE KNUDSEN, bogholder, født d. 28.-9.-1964, datter af Irene og Holger Nielsen, gift d. 24.-9.-1988 med Bjarne Knudsen, driftsassistent, født d. 4.-4.-1967, søn af Grethe og Peder Knudsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 17.-5.-1988 og Rene, født d. 18.-7.-1991.E.M.K. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914.Ejendomsskyld 710.000. Areal 5,5 ha., der er bortforpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1813 ombygget i 1959 og restaureret i 1988-91. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1919 moderniseret i 1977, svinestald fra 1966 og maskinhus fra 1935.KOLDINGVEJ 27, TROLDKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-551282. OLGA MARGRETHE JENSEN, plejehjemsmedhjælper, født d. 15.-3.-1941, datter af Kirstine og Mathias Bruun, gift d. 30.-3.- 1961 med Frode Nielsen Jensen, slagter, født d. 15.-10.-1936, søn af Kirstine og Jens Jensen. Parret har børnene: Jens Erik, født d. 31.-7.-1962, Lars, født d. 15.- 4.-1965 og Marianne, født d. 5.- 10.-1968.F.N.J. har været på Høng Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet i Oksenvad. O.M.J. forpagtede gården fra 1974 til overtagelsen i september 1988 fra moderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som altid er blevet overtaget af piger. Ejendomsskyld 550.000. Areal 9 ha.Stuehuset er opført i 1880 og gennemrestaureret fra 1988-89. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1901 ændret til garage og havestue i 1989, kvægstald fra 1988 samt kombineret lade og maskinhus fra 1981. Gården drives med en besætning på 8 års- ammekøer, 8 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Simmentaler. Der er 1 traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.



-105-KOLDINGVEJ 29, TROLDKÆR, 6630 RØDDING, tlf. 74-551206.NIELS RASMUSSEN, specialarbejder, født d. 6.-7.-1935, søn af Marie og Knud Rasmussen, gift d. 9.-10.-1965 med Kirsten Pedersen, kontorassistent, født d. 23.-12.- 1942, datter af Anna Marie og Otto Pedersen. Parret har døtrene: Pia, født d. 23.- 10.-1970 og Anni, født d. 6.-8.-1974.N.R. overtog gården i 1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 700.000. Areal 10 ha., der er bortforpagtet 9,5 ha.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret senest i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940 moderniseret til grovkøkken, vaskerum og fyrrum i 1984, desuden er der lade fra 1940. På gården er der 10 par duer. Der er træfyr.KONGEÅVEJ 3, "KAJSMINDE", FOLDINGBRO, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855466.STEEN HANSEN, gårdejer. Omtales under Kongeåvej 10, 6660 Lintrup.S.H. overtog gården d. 2.-8.-1985 fra Jørgen Thulstrup Hansen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 0,5 ha. skov og 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1952 moderniseret til søer i 1989, sostald fra 1980 renoveret i 1989, stald fra 1928, værksted fra 1952 udvidet med kornlade i 1986, lade fra omkr. 1925 ændret til søer i 1989, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges 3.500 smågrise årligt. Der er plansilo samt varm og kold lufts gennemløbstørreri. S.H. ejer og driver også Kongeåvej 10, 6660 Lintrup.KONGÅVEJ 4, "AAGAARD", FOLDINGBRO, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855157.PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1940, søn af Tinne og Christian Jørgensen, gift d. 18.-9.-1964 med Karen Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 31.-8.-1943, datter af Inger og Christian Jørgensen. Parret har børnene: Christian, født d. 4.-9.- 1965, Tina, født d. 17.-10.-1967 og Chalotte, født d. 11.-10.-1973.P.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er næstformand for Riber Kjær- gård Landbrugsskole, medlem af bestyrelsen for Landboforeningen, formand for Regnskabsudvalget HNR og Regionsudvalg for driftsøkonomi samt i Landsudvalget. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1933. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 37 ha., 2 ha. er skov og 7 ha. er eng. Der forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført i 1927 restaureret og udvidet i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 udbygget i 1976 og ombygget i 1980, ungkvægstalde fra 1973 og 1979, svinestald fra 1964 moderniseret og restaureret til fedesvin i 1989, garager fra 1980-81, lade fra 1970, maskinhus og gastæt silo til græs begge fra 1976, gastæt silo til korn fra 1979, foderlade fra 1974, gylletank samt inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 82 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, fabriksroer, fremavlet hvede, ærter og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 3 vandingsmaskiner, staldvarme til stuehus samt Linko biogasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere. P.J. ejer og driver også "Anneksgård", Nyvej 19, 6660 Lintrup. Igennem en 10-årig periode var der på "Nissumgård" over 10.000 æglæggende høner og en produktion af daggamle kyllinger af 6.000 stk. pr. gang.KONGEÅVEJ 5, "LILLE FUGLEBÆK", LINTRUP MARK, 6600 LINTRUP, tlf. 74- 855325.AXEL BECH JENSEN, landmand, født d. 18.-3.-1947, søn af Inge og Alfred Jensen,



-106- gift med Anne-Mette Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 7.-8.-1947, datter af Johanne og Christian Jørgensen. Parret har børnene: Marie Louise, født d. 13.-2.-1969, Jakob, født d. 4.-10.-1973, Ane, født d. 2.-8.-1975 og Sara, født d. 4.-1.-1980.A.B.J. er udlært slagter. Han overtog gården i 1977 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 17 ha., der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret fra 1980-88. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 ændret efter brand i 1978 til søer, sostald, fravænnings- og gold- sostald samt lade alle fra 1978 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges 1.700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og industrikartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og fodersilo. KONGEÅVEJ 6, "LANGAGER", FOLDINGBRO, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855390.IB POUL WAGNER, gårdejer, født d. 30.-6.-1950, søn af Agnes og Christian Wagner, gift d. 17.- 3.-1973 med Mona Weber Nissen, medhjælpende hustru, født d. 15.-8.-1952, datter af Erna og Bent Nissen. Parret har børnene: Susanne, født d. 28.-2.-1974 og Christian, født d. 3.-6.-1975.I.P.W. arbejder som montør, han er uddannet automekaniker og er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården i november 1979 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 790.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1931, garage fra 1964, hønsehus fra 1951 om og tilbygget i 1984 samt maskinhus fra 1990. Gården drives med en besætning på 25 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede, rug og spisekartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo og jordvarmeanlæg.KONGEÅVEJ 9, "INGEBORGSMIN- DE", 6660 LINTRUP, tlf. 74- 855192.SVEND THYMANN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1939, søn af Ingeborg og Christian Adolf Christensen, bor sammen med Ellen Margrethe Christensen, husmor, født d. 27.-9.-1945, datter af Margrethe og Anton Kjær. Parret har børnene: Inger, født d. 17.-4.-1978 og Christian, født d. 20.-2.-1980.S.T.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 31 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 58 ha. Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 udvidet flere gange senest i 1973, ungdyrstald fra 1975, svinestald fra 1954 ændret til køer i 1973, foderlade fra 1961, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 63 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagte- kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, fodersilo, kornsilo og plansilo. På gården er der 2 dage om ugen husbondafløser.



-107-KONGEÅVEJ 10, "GRANLY", FOLDINGBRO, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855266.STEEN HANSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1958, søn af Valborg og Baltser Hansen, gift d. 16.-11.-1985 med Inga Hjorth, kontorassistent, født d. 5.-5.-1961, datter af Anna og Willy Hjorth. Parret har sønnerne: Klaus, født d. 14.-11.-1986 og Lars, født d. 3.-8.- 1988. S.H. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-8.-1985 fra faderen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 16,5 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1959 ændret til slagtesvin i 1991, garage fra 1952 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kartoffeloptager samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper. S.H. ejer og driver også Kongåvej 3, 6660 Lintrup.KONGEÅVEJ 16, "FUGLBÆK", FUGLBÆK, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855140.ANDERS CONRADSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1935, søn af Alma og Hans Jørgen Conradsen, gift d. 27.-10.-1962 med Iris Risbøl Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 11.-9.-1939, datter af Anna og Marius Risbøl Nielsen. Parret har børnene: Erik, født d. 5.-5.-1964, Anette, født d. 7.-1.-1966, Helle,født d. 8.-8.-1968 og Anna, født d. 21.-4.-1975.A.C. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Sparekassen Brørup. Han bestyrede gården fra 1962 til overtagelsen i 1971 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 81 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 14 ha. Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 moderniseret og udvidet i 1978, spaltestald til ungkvæg fra 1976, svinestald fra 1971, kornsilo fra 1973, foderlade fra 1976, maskinhuse fra 1968 og 1978, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Desuden er der et aftægtshus opført i 1962. Gården drives med en besætning på 62 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligti, desuden er der 300 sopolte og 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriks- og spisekartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts portionstørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.KONGEÄVEJ 17, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855422.HANS KURT ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1952, søn af Ebba og Egon Andersen, gift d. 10.-2.-1973 med Kirsten Andersen, husmor, født d. 9.-8.-1953, datter af Laura og Carl Andersen. Parret har børnene: Trine, født d. 6.-9.-1973 og Mads, født d. 29.-6.-1976.H.K.A. er medlem af skolebestyrelsen i Lintrup samt i bestyrelsen for Danmarks Hareavlerforening af 1986. Han overtog gården d. 15.-3.-1986 fra arvingerne efter Alfred Mortensen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 45,3 ha., heraf 2 ha. skov og krat samt 6 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald til fedekvæg i 1988, svinestald fra 1926 senere ændet til lager, maskinhus fra 1987 og 2 harehaller. Gården drives med en besætning på 40 årsammekøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne Simmentaler og Hereford, desuden er der 24 avlsharer. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, byg, hvede, raps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.



-108-

medlem af bestyrelsen for Sønderjysk Fællesledelse

KONGEÅVEJ 22, "VILLEMAJ- GÅRD", 6660 LINTRUP, tlf. 74- 855268.BENT CONRADSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1942, søn af Line og Viggo Conradsen, gift d. 3.- 2.- 1972 med Lis Mogensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-3.- 1944, datter af Kaja og Vagn Mogensen. Parret har døtrene: Jytte, født d. 17.-5.-1976 og Anitta, født d. 11.-12.-1973.B.C. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole, han er for Kvæg, medlem af respræsen- tantskabet for DLL og Kvægavlerforeningen i Sønderjylland. Han overtog gården i 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 7 ha. er eng. Der er for- pagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 moderniseret senest i 1990, svinestald fra 1949 ændret til køer i 1971 og senere udvidet, svinestald fra 1966, spaltestald til ungdyr samt foderlade begge fra 1976, lade fra 1925 ændret til kornsilo og foderlager i 1973, maskinhus fra 1975 udvidet i 1982, gastæt silo til ensilage fra 1978, gylletank samt inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt, desuden er der 2 rideheste af racen Dansk Varmblod samt 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, varm og kold lufts portionstørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.KONGEÅVEJ 30, "ISMAJGÅRD", 6660 LINTRUP, tlf. 74-855276. JØRN CONRADSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1946, søn af Gertrud og Søren Conradsen. J.C. har datteren Lene, født d. 10.- 3.-1981.J.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra faderen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 43,5 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 moderniseret i 1965 og udvidet i 1976, svinestald fra 1925 ændret til kalve i 1974, lade fra 1925, maskinhus fra 1968, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.KONGEÅVEJ 34, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855396.HENNING HANSEN, gårdejer, født d. 15.-1.-1964, søn af Carla og Ejler Hansen, gift d. 8.-6.-1991 med Conny Thomsen, veterinærsygeplejerske, født d. 10.-8.-1967, datter af Tove og Henry Thomsen.H.H. har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-7.-1991 fra C.T.'s fader. Gården har været i slægtens eje siden 1965.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 18 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.



-109- Kongeåvej 34's stuehus er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1854 udvidet og moderniseret i 1979, gammelt stuehus fra 1854 ændret til kalvestald i 1977, hønsehus fra omkr. 1950, foderlade fra 1972, maskinhus fra 1987, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 65 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg.KONGEÅVEJ 36, "NR. OLLING", VEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855218.AKSEL ANDERSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1945, søn af Kathrine og Jørgen Andersen, gift d. 19.-8.-1967 med Lajla Schultz, damefrisør, født d. 27.-3.-1947, datter af Inger Margrethe og Ejner Schultz. Parret har børnene: Helle, født d. 15.-1.-1967, Anne Margrethe, født d. 31.-10.-1970 og Asbjørn, født d. 7.-4.-1975.A.A. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant for M.D. Food og medlem af kommunalbestyrelsen, hvor han er formand for skole og kulturudvalget. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1966 til overtagelsen i 1978 fra Laura Kathrine Matzen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55,5 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 59 ha. samt en foderlade med køresilo.Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 moderniseret og udvidet i 1978, svinestald fra 1927 ændret til kalve i 1978, lade fra 1927 og gylletank. Gården drives med en besætning på 72 årskøer og 74 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 1 deltids medhjælper. A.A. ejer og driver også Lintrupvej 38, 6660 Lintrup.KULSVIERVEJ 3, TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846168.THEODOR JENSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1924, søn af Margrethe og Ingvart Jensen, gift d. 9.-12.-1949 med Ellen Ehmsen, husmor, født d. 17.-2.-1927, datter af Lene Marie og Boi Ehmsen. Parret har børnene: Ingvart, født d. 11.-12.-1950, Boi, født d. 4.-7.-1954 og Margrethe, født d. 24.-7.-1958.T.J. overtog gården i 1949 fra Morten Jensen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 32,5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, maskinhus fra 1933 samt lade fra omkr. 1865 moderniseret omkr. 1920 og i 1962 er halvdelen ændret til svin. Gården drives med en besætning på 11 års- ammekøer, 24 ungdyr og 1 avlstyr af racen DRK samt en slagtesvineproduktion på 20 stk. årligt, desuden er der 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og græs til tørrefabrik. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.



-110- KULSVIERVEJ 4, TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846171.INGVARD SCHMIDT, gårdejer, født d. 6.-7.-1934, søn af Marie og Niels Schmidt, gift d. ll.-l.- 1964 med Oda Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-4.-1943, datter af Kristiane og Niels Nielsen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 26.-7.-1965, Niels Erik, født d. 20.-7.-1967, Britta, født d. 15.-3.-1972 og Torben, født d. 27.-10.-1973.I.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1929.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 21 ha., som endnu ikke er med i vurderingen.Stuehuset er opført i 1842 og restaureret i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940 restaureret i 1974, svinestald fra 1950 senere ændret til værksted samt maskinhuse fra 1978 og 1960. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.KULSVIERVEJ 6, "LILIANDAL", TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 846320.JENS FUGLSIG, gårdejer, født d. 4.-10.-1948, søn af Else og Nis Fuglsig, gift d. 5.-4.-1969 med Helene Bladt, medhjælpende hustru, født d. 30.-5.-1949, datter af Lill i og Peter Bladt. Parret har børnene: Elsebeth, født d. 23.-7.-1969, Nis Jørn, født d. 9.-9.-1972 og Jakob, født d. 21.-3.-1977.J.F. er medlem af bestyrelsen for Vandværket og repræsentant for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra faderen. Nuværende ejer er 4. eller 5. generation på gården, som brændte d. 17.-10.-1965.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1966 samt maskinhus fra 1986. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 45 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne til tørring. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus.KULSVIERVEJ 8, TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846554.HERLUF HOLST, gårdejer, født d. 12.-4.-1950, søn af Elly og Helge Holst.H.H. er specialarbejder og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1990 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1946.Ejendomsskyld 870.000. Areal 14,2 ha.Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-111- stald fra 1864 ændret til svin i 1966, kvægstald fra 1965, lade fra 1864 og maskinhus fra 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterbyg, vårbyg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

vember 1988 fra Monia Christensen. Ejendomsskyld

KULSVIERVEJ 10, TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74-822751.NIELS PETER JENSEN, gårdejer, født d. 23.-1.-1962, søn afKarn e lie og Poul Jensen, gift d. 28.-10.-1989 med Anne Grethe Sørensen, plejer, født d. 13.-12.- 1963, datter af Gerda og Bent Sørensen. Parret har datteren Annemette, født d. 9.-4.-1990.N.P.J. arbejder som traktorfører og har været på Tønder Grundskole. Han overtog gården i no- 450.000. Areal 6 ha.Stuehuset er opført før 1878 og løbende restaureret. Avl s bygningerne består af garage fra omkr. 1963 og hønsehus fra før 1878. På gården er der nogle høns og ænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede.KÆRVEJ 1, "ENGGÅRDEN", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848177.JENS BOJSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1938, søn af Marie og Hans Christian Bojsen, gift d. 18.-3.-1967 med Jytte Nielsen, gårdejer, født d. 2.-7.-1937, datter af Ella og Børge Nielsen. Parret har børnene: Hans Christian, født d. 10.-1.-1968, tvillingerne Berit og Linda, født d.5.-12.-1968 samt sønnen Børge, født d. 12.-9.-1971. Jytte B. arbejder som sygeplejerske. Parret overtog gården i 1963 fra Jens B.'s fader. Nuværende ejere er 6. generation på gården. Den 1.-7.-1992 overtog sønnen Hans Christian halvpart i gården. Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 31 ha., 7 ha. er skov. Der er forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført i 1839 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 restaureret og udvidet flere gange, svinestald fra 1956 ændret til ungkvæg i 1976, foderlade fra 1979, lade fra 1930, gylletank, 2 gastætte siloer samt indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 125 årskøer og 175 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 380 årssøer, der sælges 8.000 smågrise årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 1 snittevogn og plansilo. På gården er ansat 1 fodermester og 3 medhjælpere. Parret ejer og driver også Troldkær- vej 8 og 12, 6630 Rødding samt Kærvej 3, 6630 Rødding.KÆRVEJ 2, "SKOVGÅRD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848418.MATHIAS BULL, gårdejer, født d. 25.-11.-1959, søn af Kirstine Marie og Søren Christian Bull. M.B. er fodermester. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 800.000. Areal 20



-112- ha. heraf 0,3 ha. mose. Der er bortforpagte! 19 ha.Stuehuset er opført i 1856 og restaureret med nyt tag i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1856. Der er træ- og oliefyr på gården.KÆR VEJ 3, SKUDSTRUP, 6630 RØDDING.JYTTE OG JENS BOJSEN, gårdejere. Omtales under Kærvej 1, 6630 Rødding.Parret overtog gården d. 29.-11.-1989 fra Uffe Rasmussen.Stuehuset er opført omkr. 1925 og restaureret fra 1980-82. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1925 ændret til svin og restaureret i 1990, svinstald fra 1989 og gylletank.Parret ejer og driver også Troldkærvej 8 og 12, 6630 Rødding samt Kærvej 1, 6630 Rødding.KÆRVEJ 4, SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848565.JENS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1946, søn af Marie og Nis Petersen. J.P.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført før 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 moderniseret i 1979 og udvidet i 1983, foderlade fra 1979 og maskinhus fra 1967. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. KØBENHOVED SKOVVEJ 2, "KRO- GSTRUPGÅRD", KROGSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-847233. CHRISTIAN NISSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1935, søn af Inger og Hans Nissen, gift d. 1.-12.-1961 med Anne Hansen, medhjælpende hustru, født d. 10.-12.-1935, datter af Stinne og Chresten Hansen.C.N. forpagtede gården fra november 1961 til overtagelsen i juni 1970 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.500.000. Aral 32,5 ha., heraf 1,8 ha. skov og 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 delvis ændret til svin i 1975, svinestalde fra 1911, 1970, 1975 og 1985, lade fra 1911 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på 500 stk. årligt, desuden er der 1 årsammeko. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.KØBENHOVED SKOVVEJ 3, KØBENHOVED SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-847132.HANS CHRISTIAN FROST HANSEN, landmand, født d. 6.-11.- 1955, søn af Ingeborg og Jens Miller Hansen, bor sammen med Sonja Lange, assistent, født d. 12.-3.-1947, datter af Ingeborg og Magnus Svenson. Parret har sønnen Bent, født d. 9.-10.-1976. H.C.F.H. har været på LadelundLandbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1982 fra faderen, som købte den i 1964. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 23,8 ha., heraf 2,5 ha. skov.



-113-Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 ændret til svin i 1978, svinestalde fra 1923, 1975 og 1976, lade fra 1976, maskinhus fra 1989 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 1.400 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, ko r nsilo samt træfyr.KØBENHOVED SKOVVEJ 5, "SKOVVANG", KØBENHOVED SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-847275.MAGNE BERTELSEN, landmand, født d. 24.-11.-1926, søn af Bolette og Kristen Bertelsen, gift d. 6.-3.-1954 med Ellen Sørensen, husmor, født d. 29.-12.-1928, datter af Marie og Jens Jep sen Sørensen. Parret har børnene: Jens Kristian, født d. 27.-1.- 1955, Margit, født d. 10.-11.-1957 og Lone, født d. 5.-4.-1962.M.B. har været på Fjordvang Landbrugsskole i Velling. Han overtog gården d. 15.- 7.-1958 fra forældrene, faderen købte den i 1924.Ejendomsskyld 780.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1924 løbende restaureret og udvidet i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 restaureret i 1967, lade fra 1924 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 30 tyrekalve af kødrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kraftfodersilo og kombifyr.KØBENHOVED SKOVVEJ 6, "BJER- GEGÅRD", KØBENHOVED SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-847279. VAGN VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 17.-7.-1908, søn af Bertha og Niels Vestergaard, gift d. 17.-7.-1933 med Karen Kragsig, gårdejer, født d. 17.-8.-1907, datter af Kirstine og Peder Kragsig. Parret har børnene: Else, født d. 24.-12.-1934, Jørgen, født d. 5.- 7.-1936, Poul, født d. 19.-4.-1938, Elisabeth, født d. 19.-4.-1940 og Kirsten, født d. 27.-8.-1944.V.V. har været på Ladelund Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-4.-1933 som mageskifte jord.Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,1 ha., der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 senere ændret til svin samt svinestald og lade begge fra 1933. Der er 1 traktor og anpart i vindmølle.KØBENHOVED SKOVVEJ 12, "AGERTOFTE", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847221. KARL LYDIKSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1942, søn af Gusta og Peter Lydiksen, gift d. 20.-11.- 1965 med Lis Sahl, medhjælpende hustru, født d. 20.-8.-1940, datter af Bodil og Hans Sahl. Parret har døtrene: Tina, født d. 28.-9.-1967 og Lone, født d. 26.- 11.-1970.K.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af besty r e 1 sen for Jagtforeningen. L.S. er medlem af bestyrelsen for Frimenighed, Fo r samli n gshu- set og Nordslesvisk Kvindeforening. K.L. overtog gården d. 1.-6.-1969 fra faderen. Jorden er fra moderens slægt og har været i slægtens eje i 5 generationer.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-114- stald fra 1934 restaureret, moderniseret og udvidet i 1970 og atter udvidet i 1976, ungkvægstald fra 1976, roekammer fra 1974, foderlade fra 1975 udvidet i 1981, gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, fremavlet byg, maltbyg, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts plantørreri. På gården er ansat 1 medhjælper. K.L. ejer og driver også Hjerting Skovvej 17, 6630 Rødding.KØBENHOVED SKOVVEJ 13, "TOFTEGÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847205. PEDER DALL JØRGENSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1930, søn af Inge og Svend Jørgensen, gift d. 24.-5.-1953 med Karen Hansen, husmor, født d. 9.-4.-1929, datter af Ingeborg og Johannes C. Hansen. Parret har sønnerne: Erik, født d. 11.-9.-1953, Svend, født d. 31.-5.-1956, Børge, født d. 18.-4.-1962 og Jørgen, født d. 21.-6.-1970.P.D.J. arbejder som vurderingsmand for Alm. Brand, han har været på Ladelund Landbrugsskole, er næstformand for Sammenslutningen af Private Vandværker i Jylland og har desuden været med i D.L.G.'s opbygning i 25 år. Han overtog gården i 1961 fra faderen, som købte den i 1925.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. skov.Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 ændret til svin i 1980, svinestald fra 1925 moderniseret i 1980, spaltestald fra 1973 ændret og moderniseret til svin i 1985, lade fra 1925 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, sukkerroer og græsfrø. Der er 3 traktorer, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.KØBENHOVED SKOVVEJ 14, "GRAMSMINDE", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847219.HANS PETER HANSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1926, søn af Magdalene og Iver Hansen, gift d. 28.-10.-1955 med Maja Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 16.- 3.-1929, datter af Anne Kirstine og Peder Jørgensen. Parret har børnene: Magda, født d. 25.-12.-1956, Jørn Frank, født d. 28.-10.-1958, Karin, født d. 17.-2.-1962 og Marianne, født d. 19.-1.-1964.H.P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1952 til overtagelsen i 1955 fra Ester Hansen. Faderen købte gården i 1913.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 4,5 ha. skov, 15 ha. frijord og 3,5 ha. er tilplantet.Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 moderniseret og udvidet i 1975, ungkreaturstald fra 1975, svinestald fra 1954, vognport fra 1942 og lade fra 1928 udvidet med maskinhus i 1942. Desuden er der en medarbejderbolig opført i 1961. Gården drives med en besætning på 10-20 fede- tyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, raps, hestebønner, byg, hvede og fabriksroer. Der er 2 traktorer, 1 truck, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts po r tionstørreri, varm og kold lufts plantørreri samt kombifyr.KØBENHOVEDVEJ 1, DOVER MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-855439.ASGER GAMMELGAARD, gårdejer, født d. 22.-10.-1949, søn af Pauline og Magnus Gammelgaard. A.G. har datteren Britta, født d. 7.-3.-1983.A.G. er graver og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Oluf Sissel Jensen.Ejendomsskyld 670.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 14 ha.



-115-Stuehuset er opført omkr. 1900 restaureret i 1936 samt udvidet og moderniseret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937, svinestald fra 1956 og maskinhus fra omkr. 1942. Der er kornsilo på gården. KØBENHOVEDVEJ 3, DOVER, 6630 RØDDING, tlf. 74-847237. ARNE OLSEN, maskinmester, født d. 2.-6.-1952, søn af Marianne og Johan Olsen, gift d. 2.-11.-1985 med Henny Pedersen, kontorassistent, født d. 23.-1.- 1953, datter af Mary og Hans Pedersen. Parret har sønnen Thomas, født d. 2.-11.-1988.Parret overtog gården d. 1.-3.- 1990 fra Anne Lise Jensen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 8,4 ha., heraf 2,5 ha. eng, som er udlejet.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret omkr. 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1929 og ændret til svin omkr. 1985, svinestald fra 1929 og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 9 årssøer, der sælges 180 smågri- se årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg.KØBENHOVEDVEJ 5, "LUND- HOLT", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847286.PETER LUDVIGSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1937, søn af Mariane og Hans Ejner Ludvigsen, gift d. 26.-9.-1964 med Annelise Birk, medhjælpende hustru, født d. 24.-11.-1941, datter af Marga og Adser Birk. Parret har børnene: Flemming, født d. 24.-6.-1965, Hans Jørgen, født d. 20.-5.-1969 og Chalotte, født d. 28.-4.-1975.P .L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra faderen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 restaureret og udvidet i 1971/72, ungkvægstald fra 1970, svinestald fra 1933 ændret til kalve i 1971/72, lade fra 1933, maskinhus fra 1960 og 3 udendørs køresi- loer. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, staldvarme til stuehus og Linko gasanlæg.

født d. 29.-111 97za.

KØBENHOVEDVEJ 7, "NØRRE- SKOVGÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847109. AASE SORGENFRI HJERRILD, kontorassistent, født d. 17.-9.- 1944, datter af Sigrid og Hans Jensen, gift d. 30.-7.-1966 med Karl Hjerrild, agronom, født d. 29.-6.-1942, søn af Ellen og Alfred Hjerrild. Parret har børnene: Carsten, født d. 23.-5.-1967, Susanne, født d. 16.-10.-1969 og Jeanette, født d. 29.-11.-1974.



-116-K.H. har været på Dalum Landbrugsskole. AA.S.H. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49,7 ha., heraf 10 ha. eng. Der er bortforpagtet 47,7 ha.Stuehuset er opført i 1874 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, hønsehus og lade alle fra 1874. Desuden er der en aftægtsbolig opført omkr. 1900.KØBENHOVEDVEJ 9, "BÆKMAJGÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74- 847158.NIS HANSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1938, gift d. 12.-10.-1968 med Laura Bojsen, sygehjælper, født d. 26.-7.-1947. Parret har børnene: Anne-Marie, født d. 19.-10.-1970 og Carsten, født d. 16.-8.-1972.N.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Peder Ly- diksen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33,3 ha.Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1966, 1972 og 1976, lade fra før 1875, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges 900 smågrise og 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts portionstørreri.KØBENHOVEDVEJ 10, "KONGSBJERGGÅRD", KROGSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-847287.HARALD SCHMIDT, gårdejer, født d. 29.-7.-1926, søn af Inger og Hans Schmidt. H.S. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra faderen. Nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 58 ha., heraf 7,5 ha. skov og 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1801. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1801 ændret og moderniseret til løsdriftsstald i 1964, svinestald fra 1801 ændret til fyrrum i 1972, foderlade fra 1964, lade fra 1920, gylletank under jorden og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Aberdeen- Angus samt 30 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts korntørreri samt træfyr. KØBENHOVEDVEJ 11, "BOY- GÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847107.JENS ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 18.-4.-1945, søn af Karen og Niels Østergaard.J.Ø. er lærer og pedel, han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Sønderjysk Skoleforening. Han overtog gården i august 1984 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har væet i slægtens eje siden 1905. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 80 ha., heraf 10 ha. skov og plantage samt 10 ha. eng. Der er bortforpagtet 70 ha.Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1905 samt svinestald fra omkr. 1700. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt 5 anparter i vindmølle.KØBENHOVEDVEJ 12, "LERBJERGGÅRD", KROGSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 847306.MARTHA FREDSTED RAVN, gårdejer, født d. 14.-6.-1947, datter af Ellen og Peter



-117-Fredsted Ravn, gift d. 26.-12.-1973 med Henning Jakobsen, lærer/landmand, født d. 20.-6.-1946, søn af Astrid og Leander Jakobsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 13.-6.-1974, Thomas, født d. 21.-5.-1976, Ellen, født d. 12.-4.-1980 og Peter, født d. 5.-11.-1982.M.F.R. arbejder som lærer. H.J. har udover jobbene som lærer og landmand også firmaet "Com-bi-let ApS", som laver staldtavler, desuden er han formand for Venstre i Røddingkredsen. M.F.R. overtog gården i 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 46,8 ha., heraf 2,5 ha. skov og 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 180 1 restaureret i 1955 og løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1801 restaureret, moderniseret og udvidet i 1961, svinestald udvidet i 1950, hestestald fra 1801 senere ændret til maskinhus og værksted, lade fra 1971 og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester.

E.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han Andreas Hansen.

KØBENHOVEDVEJ 14, "PETERS- MINDE", KROGSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-847157.EJNAR SCMIDT, gårdejer, født d. 2.-5.-1937, søn af Inger Marie og Hans Schmidt, gift d. 12.-11.- 1966 med Ingrid Kjær, medhjælpende hustru, født d. 29.-10.-1942, datter af Gudrun og Harald Kjær. Parret har døtrene: Tina, født d. 8.-11.-1970, Bente, født d. 26.-4.-1973 og Jane, født d. 21.-8.-1977.overtog gården d. 1.-3.-1969 fraEjendomsskyld 1.800.000. Areal 52 ha., heraf 1,5 ha. skov og 7 ha. eng. Der er for- pagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1802 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består a f kvægstald fra 1942 moderniseret i 1970, ungkreaturstald fra 1976, hestestald fra omkr. 1900 senere moderniseret, hønsehus fra omkr. 1900, kornlade før 1900, foderlade fra 1974, maskinhus fra 1962, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 54 årskøer, 65 ungdyr og 84 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 rideheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.KØBENHOVEDVEJ 15, "DALLS- GÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847147.JOHANNES JØRGENSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1915, søn af Else Marie og Anders Jørgen Jørgensen, gift d. 30.-12.-1945 med Petra Nygaard Jensen-Rom- lund, medhjælpende hustru, født d. 16.-1.-1920, datter af Ane Marie og Chresten Jensen-Rom- lund. Parret har børnene: ElseMarie, født d. 30.-10.-1946, Thorkild, født d. 1.-7.-1951, Krista, født d. 30.-9.-1948,Edel, født d. 17.-3.-1953, Hans Jørgen, født d. 13.-3.-1950, Astrid, født d.21.-11.-1954 og Johannes, født d. 11.-3.-1956.J.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Frederik Pedersen.



-118-Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 46,8 ha., heraf 6 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 moderniseret omkr. 1948, svinestald fra 1961 og lade fra 1914. Gården drives med en besætning på 14 moderfår af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, sukkerroer og juletræer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.KØBENHOVEDVEJ 16, "VESTERLUNDGÄRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847264.CARSTEN THUESEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1960, søn af Julia og Jeppe Aage Thue- sen, gift d. 3.-5.-1986 med Bente Jensen, pædagogmedhjælper, født d. 1.-12.-1961, datter af Ebba og Arne Jensen. Parret har børnene: Stine, født d. 7.-12.-1984, Trine, født d. 7.-10.-1986 og Mikkel, født d. 21.-11.-1989.C.T. har været på Grindsted Grundskole og Gråsten Landbrugsskole og er formand for skolebestyrelsen. Han overtog gården i 1987.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1904, sostald fra 1976 senere moderniseret, fedestald fra 1981 senere moderniseret, maskinhus, gastæt kornsilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus.KØBENHOVEDVEJ 18, "LILHOLT- GÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847108.CHRESTEN H. DALL, gårdejer, født d. 16.-2.-1958, søn af Ingeborg og Hans Dall.C.H.D. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1988 fra faderen. Nuværende ejere er 8. og 9. generationer på gården.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 91 ha., heraf 13 ha. skov og 6 ha. eng. Der er lejet 7 ha. græs.Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1902 moderniseret senest med bl.a. computerstyret fodringsanlæg i 1991, ungdyrstald fra 1973, svinestald fra 1902 ændret til kalve i 1989, lade fra 1902, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 72 årskøer, 90 ungdyr og 38 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, byg og rug. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester.KØBENHOVEDVEJ 54, "LAUS- GÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847106.OLE ROSTGAARD ANDERSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1947, søn af Ki r sten og Ejnar Rostgaard Andersen, gift d. 25.-9.-1971 med Inge Johnsen, hjemmesyge- plejerske/medhjælpende hustru, født d. 1.-12.-1948, datter af Agnes og Arne Johnsen. Parret har sønnerne: Peter, født d. 20.- 11.-1975 og Jørgen, født d. 24.-7.-1986.O.R.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Frøs Herreds Sparekasse og medlem af Planteavlsforeningen for Nordslesvisk



-119-Landboforening. Han overtog gården i 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1697.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 59 ha., heraf 8 ha. skov. Der er forpagtet 145 ha. Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948 moderniseret og udvidet i 1973, svinestald fra 1948 ændret til ungkvægstald i 1973, lade med halmfyr fra 1986, kornlade og tørreri fra 1988, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1974, gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsbyg, vinterbyg, raps, fabriksroer og maltbyg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 3 vandingsmaskiner, 1 skårlægger, 1 bigballepresser, 1 roeoptager, 1 finsnitter, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt 3 vindmøller på gården og 8 anparter i vindmølle. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. KØBENHOVEDVEJ 67, "GRØN- AGERGÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847121. PEDER AARUP, gårdejer, født d. 13.-7.-1935, søn af Meta og Hans Kristoffer Juul Aarup, gift d. 30.-1.-1976 med Jytte Sørensen, kontorassistent, født d. 30.- 1.-1944, datter af Anne og Aksel Sørensen. Parret har sønnen Ole, født d. 9.-11.-1979.P.AA. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1961 til overtagelsen d. 1.-11.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 7. eller 8. generation på gården.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 73 ha., heraf 5 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1865, svinestalde fra 1865 og 1963 samt maskinhus fra 1944. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, græsfrø, raps, hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.KØBENHOVEDVEJ 75, "NØRREMARK", NØRREMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 847295.MADS CHRISTIAN KJÆR, gårdejer, født d. 27.-1.-1914, søn af Magdalene og Peter Kjær.M.C.K. overtog gården i 1958 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1815 restaureret og udvidet i 1920. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1925, hønsehus fra 1950 og maskinhus fra 1948. På gården er der 2 årssøer. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der er 2 traktorer og 1 fodersilo.KØBENHOVEDVEJ 77, "SUNDBØLGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848481.JENS BRANDE, gårdejer, født d. 19.-7.-1936, søn af Dagny og Aage Brande, gift d. 16.-6.-1962 med Esther Nielsen, hjemmehjælper, født d. 23.-7.-1934, datter af Mariane og Niels Nielsen. Parret har døtrene: Karen, født d. 19.-3.-1964, Ingrid, født d. 2.- 4.-1966 og Dorthe, født d. 8.-11.-1968.J.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været formand for Rødding Landboungdom i 6 år, er medlem af repræsentantskabet for Nordslesvisk Landboforening og har i 9 år været medlem af bestyrelsen for Danish Crown. E.N. er medlem af kommunalbestyrelsen. J.G. overtog gården i 1962 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1942. D. 15.-7.-1991 blev gården solgt til Esben Bruun.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 64,2 ha., heraf 15 ha. skov, 2 , 6 ha. eng samt 1,8 ha. skrænter og vedvarende græs ved Kongeåen.



-120-Stuehuset er opført i 1909 restaureret med nyt tag i 1963 og moderniseret fra 1965- 67. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ændret til løsdriftsstald i 1965 og igen ændret i 1979 til svin, garage og vognport fra 1948 og 1952, svinestalde fra 1936 ændret til udleveringsrum i 1986, svinestald fra 1974, foderlade fra 1965 ændret til svin og kornplansilo i 1991, lade fra 1909, maskinhus fra 1975 og fortankgylletank fra 1909 udvidet i 1968. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, vinterraps, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.KØBENHOVEDVEJ 79, "VESTERGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848388. BRØDRENE SCHØNNING, gårdejere. Omtales under Knagmøllevej 14, 6630 RØDDING.Brødrene overtog gården i 1966 fra Trine og Andreas Thomsen.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32,5 ha.Stuehuset er opført omk.r 1910 restaureret i 1972 og 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet i 1958, svinestald fra før 1900 samt lader fra 1920 og 1944. Der er kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Brødrene Schønning ejer og driver også Knagmøllevej 14, 6630 Rødding.LANDBOELSGADE 3, "HØJTOFT", ØSTER LINDET, 6630 RØDD I N G, tlf. 74- 846501.NIELS BRAMSEL, gårdejer, født d. 21.-4.-1943, søn af Sørine og Marius Bramsel, gift d. 21.-11.-1969 med Kirsten Helene Knudsen, husmor, født d. 5.-3.-1947, datter af Ellen Helene og Niels Peter Knudsen. Parret har døtrene: Erika, født d. 11.-11.-1970 og Anika, født d. 5.-7.-1972.N.B. er specialarbejder. Han overtog gården i september 1990 fra Bent Gram. Ejendomsskyld 650.000. Areal 10 ha.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 og lade fra 1975. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer , 6 ungdyr og 1 tyr af racen Limousine, desuden er der 2 heste af racen Belgisk samt 1 par vildsvin. Der er 2 traktorer. LANGETVED SKOVVEJ 1, "GAS- KÆRGÅRD", LANGETVED SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-847376. LARS NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1958, søn af Anni og Peter Nielsen, bor sammen med Annette Andersen, specialarbejder, født d. 6.-3.-1968, datter af Anne Margrethe og Niels Andersen. L.N. er traktorfører. Han overtog gården i 1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 630.000. Areal 18 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 4 ha. Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra før 1900 senere ændret til svin samt lade og maskinhus begge fra før 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.LANGETVED SKOVVEJ 3, LANGETVED SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-847171.HANS HENRIK NISSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1951, søn af Magdalene og Peter Nissen, gift d. 6.-7.-1974 med Lillian Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 13.-12.- 1951, datter af Anny Irene og Verner Villy Nielsen. Parret har børnene: Allan, født d. 24.-11.-1972, Lisa, født d. 25.-2.-1976, Peter Verner, født d. 23.-2.-1982 og Anette, født d. 21.-10.-1989.H.H.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra faderen.



-121- Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 13 ha.Langetved Skovvej 3's stuehus er opført i 1864 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 udvidet og moderniseret i 1988, lade fra omkr. 1920 ændret til ungkvæg i 1989, garage og værksted fraomkr. 1900, foderlade fra 1987, gylletank og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 12 moder får, 1 ridehest samt nogle høns. Der er 4 traktorer og 1 træfyr.LANGETVED SKOVVEJ 5, "MØLLEGÅRDEN", LANGETVED SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-847173.KURT KRISTENSEN KUHNE, gårdejer, født d. 26.-11.-1948, søn af Maja og Ernst Kiihne, gift d. 1.-3.-1973 med Britta Henriksen, sygeplejerske, født d. 3.-3.-1952, datter af Emilie og Peter Henriksen. Parret har sønnerne: Erik, født d. 8.-12.-1975, Michael, født d. 31.-8.-1977 og Bjarne, født d. 1.-5.-1980.K.K.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret fra 1972-82. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, svinestald fra 1960 ændret til kalve i 1991, maskinhuse fra omkr. 1910 og 1990, lade fra 1978, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus.K.K.K. ejer og driver også Helletvej 5, 6630 Rødding.LANGETVEDVEJ 2, GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 552338.ARNE BIRKELUND, gårdejer, født d. 22.-4.-1928, søn af Marie og Johannes Birkelund, gift d. 6.-12.-1958 med Edith Tygesen, legestueleder, født d. 9.-3.-1936, datter af Hansine og Christian Tygesen. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 28.-5.-1960, Poul, født d. 15.-6.-1962 og Finn, født d. 23.-6.-1965.A.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er stævningsmand for Jels og Øster Lindet Sogne. Han overtog gården i november 1958 fra Else og Søren Jensen.Ejendomsskyld 890.000. Areal 13,9 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha. Der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført før 1790 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 restaureret og udvidet i 1970, hønsehus fra omkr. 1940, kombineret maskin- og foderhus fra 1970 samt maskinhus fra omkr. 1930. Gården drives med en besætning på 19 årskøer og 21 ungdyr af racen RDM. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg samt træ- og oliefyr.LANGETVEDVEJ 5, GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552252.HANS PETER LAUTRUP, gårdejer, født d. 10.-3.-1959, søn af Marie og Peter Lau- trup, bor sammen med Karen Gamborg, socialpædagog, født d. 8.-4.-1964, datter af



-122-Marie og Anders Gamborg.H.P.L. er smed, han har været p å Ladelund Grundskole og Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha.Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1856 samt lade fra omkr. 1910. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 60 smågrise årligt samt en besætning på 42 moderfår af racerne Texel og Gotlandsk Pels, desuden er der 4 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. LANGETVEDVEJ 6, "SOLVANG", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552346.TAGE MADSEN, landmand, født d. 14.-4.-1927, søn af Hanne og Alfred Madsen.T.M. er prøveudtager og har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Alfred Kjær.Ejendomsskyld 900.000. Areal 20 ha., 9,5 ha. er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1910, lade fra omkr. 1920 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af lucerne. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg og anpart i vindmølle.LANGETVEDVEJ 7, "ELMELY", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552344.CARLA HILDEBRANDT, gårdejer, født d. 3.-5.-1953, datter af Anne Marie og Jeppe Andres Hildebrandt.C.H. overtog gården d. 1.-5.-1984 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1896. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26,8 ha., heraf tilkøbt 9 ha.Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970/71 ændret til svin i 1984, svinestald fra 1971 og lade fra 1923. Gården drives med en svineproduktion på 24 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.LANGETVEDVEJ 8, GRØNNEBÆK MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552724.KARL RETZ, gårdejer, født d. 31.-1.-1923, søn af Olga og Regnholdt Retz, gift d. 30.-12.-1949 med Petra Brink, husmor, født d. 1.-5.-1927, datter af Johanne og Andres Brink. Parret har børnene; Egon, født d. 5.-3.-1951, Sonja, født d. 24.-6.-1954, Benny, født d. 8.-8.-1958 samt tvillingerne Kim og Karin, født d. 6.-6.-1965.K.R. overtog gården i 1948 fra moderen og Karl Peters.Ejendomsskyld 830.000. Areal 20 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra før 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor og træfyr.



-123-LANGETVEDVEJ 11, LANGETVED SKOV, 6630 RØDDING.PETER PETERSEN JUHL, gårdejer, født d. 19.-12.-1949, søn af Kjerstine og Jens Juhl.P.P.J. overtog gården i 1989 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 500.000. Areal 13 ha., der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900, garage fra 1967 og lade fra 1959. På gården er der 4 moderfår. Der er 2 traktorer, kornsilo samt kold lufts tørreri.LANGETVEDVEJ 16, "KNUDSMINDE", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552342.HANS HANSEN, gårdejer. Omtales under Jelsvej 35, 6630 Rødding.H.H. overtog gården d. 30.-11.-1989 fra Anders Carstensen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 36 ha.Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1978,kvæg- og svinestalde samt lade.H.H. ejer og driver også Jelsvej 35, 6630 Rødding og Gammelengvej 35, 6630 Rødding.LANGETVEDVEJ 17, "BRUNSKOV", LANGETVED SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-847167. HANS CHRISTIAN BRUUN, gårdejer, født d. 8.-2.-1955, søn af Marie og Johan Brun, gift d. 30.- 1 1.-1990 med Nanny Madsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1958, datter af Tinne og Villy Madsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 26.-1.-1979, Brian, født d. 25.-6.-1983 og Johan, født d. 23.-6-1992.H.C.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1987 fra forældrene. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som er gå e t fra far til søn i alle generationer.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 57 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret senest i 1970. Avlsbygningerne består af ældre kostald moderniseret i 1964 og udvidet senest i 1979, ungdyrstald fra 1979, garage fra 1990, maskinhus fra 1950 ændret til kalve i 1987, lade fra 1910, maskinhus fra 1978, foderlade fra 1988, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 68 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterhvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.LANGETVEDVEJ 28, "VANGGÅRD", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847294.ANTON BOISEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1943, søn af Sigrid og Anker Boisen, gift d. 29.-7.-1972 med Anne Margrethe Hansen, kontorassistent, født d. 4.-11.- 1950, datter af Ingeborg og Jens Miller Hansen. Parret har sønnerne: Jens Anker, født d. 23.-1.- 1974 og Søren, født d. 8.-2.-1976.A.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Rødding kommunalbestyrelse, kredsrepræsentant i M.D. Food og i M.S.E. samt voldgiftsmand. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1899.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. skov og 3 ha.



-124- eng. Stuehuset er opført i 1865 og restaureret fra 1972-75. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 moderniseret og udvidet i 1973, ungkvægstald fra 1973, svinestald fra 1900 ændret til kalve i 1978, lade fra 1906 moderniseret i 1969, lade fra 1976, maskinhus fra 1952, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 43 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.LANGFORTE 1, "K3EMSGÅRD", KNORBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-845171. LARS VE3RUP, gårdejer, født d. 25.-11.-1969, søn af Frieda og Anders Vejrup.L.V. arbejder på maskinstation som traktorfører og har været på Ladelund Grundskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 69 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 133 ha. Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af svinestald restaureret i 1971 samt maskinhuse fra 1977 og 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt, desuden er der 1 ridehest. Planterproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede, rajgræsfrø, ærter og havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 2 plansiloer samt varm og kold lufts plankorntørreri. I sæsonen er ansat medhjælpere på gården. LAUENBORGVE3 2, "LANGTOFTE", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846236. CARL HANSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1929, søn af Kirstine og Søren Hansen, gift d. 22.-5.-1954 med Diddi Christensen, medhjælpende hustru, født d. 10.- 8.-1929, datter af Marie og Alfred Christensen. Parret har sønnerne: Henning,født d. 14.-9.-1955 og Ove, født d. 30.-4.-1957.C.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og har i 2 perioder været medlem af Sønder Lindet Sogneråd. Han overtog gården i 1954 fra Teodor Clausen.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 40,8 ha., heraf tilkøbt 15,3 ha.Stuehuset er opført før 1850 restaureret fra 1965-74 og udvidet i 1974. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1964 tilbygget i 1974 og delvis moderiseret til svin i 1991, kornlade fra 1925, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en besætning på 37 ungdyr og 37 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 220 slagtesvin årligt, desuden er der 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, vinterhvede og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, kornmagasin, varm og kold lufts tørreri samt træ- og energikoksfyr.LAUENBORGVE3 5, "H03TOFTEN", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846193. 30RGEN 3ENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1940, søn af Agnes og Hans 3ensen, gift d. 4.-3.-1961 med Annalisa Bejning, bogholder, født d. 1.-4.-1943, datter af Frida og Nicolaj Bejning. Parret har børnene: Mogens, født d. 21.-8.-1961, Hans Henrik, født d.4.-10.-1965 og Helle, født d. 25.-1.-1971.3.3. arbejder på S.M. Maskiner A/S. Han overtog gården d. 1.-4.-1991 fra Hans Basballe.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., heraf 6 ha. eng. Der er bortforpagtet 32 ha. Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900, svinestald fra 19 5 6, svinestald fra før 1900 ændret til garage i 1991 samt lade fra omkr. 1910. Der er 2 årsammekøer og 2 ungdyr på gården.



-125-

d. 15.-5.-1951, Karen Elisabeth, født d. 6.-11.-1954

LAUENBORGVEJ 10, STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 846197.HANS GUNNAR POULSEN, husmand, født d. 9.-11.-1919, søn af Anna Bentine og Morten Peter Poulsen, gift d. 8.-4.-1949 med Martha Schultz, medhjælpende hustru, født d. 16.-4.-1928, datter af Alvilda og Laurits Schultz. Parret har børnene: Anna Bente, født d. 3.-5.-1950, Jørgen, født og Hans Peter, født d. 11.-7.-1962.H.G.P. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Jens Haar Ravn.Ejendomsskyld 550.000. Areal 9,5 ha., der er bortforpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i stald fra 1929 udvidet fra 1929. 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- i 1965 og ændret til svin i 1977, garage fra 1970 og hønsehus
LAUENBORGVEJ 11, "FOGHS- MINDE", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845195.OLE FOGH SØRENSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1951, søn af Ti n - ne og Aage Sørensen.O.F.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1975 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1923.Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 47 ha. Der er forpagtet 35 ha. Stuehuset er genopført efter brand i 1947. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1947 restaureret og ændret til ungkvæg i 1978, kvægstald fra 1976 restaureret og udvidet i 1988 med dybstrøelse, kalvestald fra 1978, foderlade fra 1988, maskinhus fra 1982, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 82 årskøer og 100 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede samt græs til pillefabrik. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjæl p er.LAUENBORGVEJ 12, "STORE LAUENBORG", RØJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74- 846259.NIELS PEDER VILLADSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1929, søn af Anne og Arnold Peter Villadsen, gift d. 11.-12.-1954 med Maren Overgaard, medhjælpende hustru, født d. 19.-4.-1928, datter af Kirstine og Niel s Overgaard. Parret har børnene: Peter, født d. 13.-4.-1956 og Anna Kirstine, født d. 11.-5.-1959.N.P.V. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Jordlovsudvalget.Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 24 ha. Stuehuset er opført i 1888 restaureret og ombygget i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1888 moderniseret og restaureret i 1971, kvægstald fra 1971 udvidet i 1979 og igen udvidet samt moderniseret i 1990, svinestalde fra 1888 og 1961, lade fra 1888, maskinhus fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 85 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM samt en slagte- svineproduktion på 800 stk. årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts korntørreri samt oliefyr. På gården er ansat 1 skoledreng.



-126- LAUENBORGVEJ 15, STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846145. ANNA ELISABETH OLUFSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1920, datter af Marie og Andreas Skovrup, gift d. 24.-11.-1944 med Oluf Olufsen, født d. 8.-1.-1912, søn af Elisabeth og Johan Oskar Olufsen. Parret har børnene: Tove Elisabeth, født d. 8.-3.-1946 og Niels Aage, født d. 20.-3.-1950. A.E.O. overtog gården i 1955 som jord fra Lauenborg.Ejendomsskyld 590.000. Areal 9,4 ha.Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kombineret lade samt kvæg- og svinestald, hønsehus og garage alle fra 1955. På gården er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor.LAUENBORGVEJ 17, STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846470.BENT FOGH, gårdejer, født d. 6.-2.-1958, søn af Andrea og Hans Fogh, gift d. 21.- 4.-1984 med Gitte Iversen, sygehjælper, født d. 25.-7.-1959, datter af Ida og Jørgen Iversen. Parret har børnene: Susanne, født d. 15.-6.-1983, Martin, født d. 7.-12.-1986, Kristina, født d. 10.-11.-1981 og Jakob, født d. 21.-10.-1990.B.F. arbejder som maskinfører og har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1988 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1954. Ejendomsskyld 570.000. Areal 11,4 ha.Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1988. Avl s bygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt hønsehus, garage og lade alle fra 1955. På gården er der 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen Charolais samt nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg, vårbyg og vinterraps. Der er 1 traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.LAUENBORGVEJ 19, "VESTERGÅRD", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846535. IB HUNDHOLDT, lastbilchauffør, født d. 11.-1.-1964, søn af Inga og Holger Hundsholdt, bor sammen med Søs Gemmer, slagteriarbejder, født d. 3.-9.-1968, datter af Lise og Kaj Gemmer.I.H. har været på Ladelund Grundskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1991 fra Hans Johansen.Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1991. Avl s bygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1929 samt maskinhus fra 1980. På gården er der 2 geder. Der er 1 traktor.LAUENBORGVEJ 21, "LILLE LAUENBORG", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846275. ANDERS JENSEN, landmand, født d. 6.-9.-1930, søn af Marie og Christian Emil Jensen, gift d. 7.-7.-1955 med Nudde Christensen, medhjælpende hustru, født d. 9.-1.-1930, datter af Olivia og Christian Christensen. Parret har datteren Inge, født d. 2.- 3.-1958.A.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. N.C. er medlem af bestyreslen for Husholdningsforeningen. A.J. overtog gården d. 1.-4.-1955 som en udstykning fra "Store Lauenborg".Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er frasolgt 6,5 ha.



-127-Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 udvidet og restaureret i 1972 samt maskinhuse fra 1959 og 1976. Gården drives med en besætning på 24 årsammekøer, 35 ungdyr og 26 slagtekalve af racerne Simmentaler og Limousine. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Pr. 1.-4.-1992 er der indført malkeophørsordning.LINTRUP SKOVVEJ 5, LINTRUP SKOV, 6660 LINTRUP, tlf. 74- 855355.EGON JØRGENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1936, søn af Marie og Jens Jørgensen, gift d. ll.-ll.- 1961 med Ester Klindt, sygeplejerske, født d. 4.-10.-1934, datter af Maren og Ejner Klindt. Parret har sønnerne: Helge, født d. 17.-4.-1963, Erik, født d. 25.- 4.-1964 og Arne, født d. 24.-2.- 1972.E.J. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 14 ha.Stuehuset er opført i 1878 restaureret og udvidet i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, maskinhus og garage fra 1983, foderlade fra 1979 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 25 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer samt anparter i vindmølle.LINTRUP SKOVVEJ 7, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855291.BENT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1941, søn af Oline og Asmus Christensen. B.C. har døtrene: Lone og Laila .B.C. overtog gården i 1969 fra Niels Nielsen.Ejendomsskyld 820.000. Areal 10,4 ha., der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, svinestald fra 1972 ændret til kreaturer i 1980, foderlade fra 1974 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 49 ungdyr og 17 slagtekalve af racerne Jersey og SDM. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, rund- ballepresser, kornsilo samt halmfyr.LINTRUPVEJ 1, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855383.SØREN og VALDEMAR JACOBSEN, gårdejere. S.J. er født d. 23.-5.-1928, og V.J. er født d. 17.-6.-1933, sønner af Karen Kathrine og Johannes S. Jacobsen. Brødrene overtog gården i september 1965 fra forældrene. Nuværende ejere er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32,5 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 18 5 8 og restaureret i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1930 og 1976, svinestald fra 1958, maskinhuse fra 1966 og 1976 samt lade fra 1950. På gården er der fedekalve og ungkvæg af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.



-128-

Stuehuset er opført i 1915 restaureret og udvidet

LINTRUPVEJ 3, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855382.HANS KÆRGAARD TRUELSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1954, søn af Ingeborg og Andreas Truelsen. H.K.T. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1991 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 890.000. Areal 24 ha.i 1962. Avlsbygningerne består afkvægstald fra 1962 udvidet med lade og moderniseret i 1976, værksted fra 1919, maskinhus fra 1968 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og kornsilo.LINTRUPVEJ 5, "DINAS- MINDE", MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855306. KRISTIAN BENDTSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1955, søn af Marie og Hans Bendtsen.K.B. har været på Borris Grundskole og Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra faderen.Ejendomsskyld 2.000.000.Areal 33,5 ha., heraf 0,5 ha. skov og 3 ha. eng. Der er forpagtet 2,5 ha. og udlejet 3 ha.Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 ændret til svin i 1974, svinestald fra 1923 ændret til værksted i 1991, svine- stald fra 1980, svinestald fra 1985 forlænget med maskinhus, lade fra 1959 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 255 årssøer, der sælges 5.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt anpart i vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper og 3 skoledrenge/piger.LINTRUPVEJ 7, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855322.HANS BENDTSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1918, søn af Kirstine og Niels Stampe, gift d. 1.-3.-1950 med Ane Marie Pedersen, husmor, født d. 23.-5.-1923, datter af Kirsten og Mads Pedersen. Parret har børnene: Anne Kirstine, født d. 20.- 9.-1950, Torkild, født d. 5.-4.-1952 og Christian, født d. 12.-1.-1955.H.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Laurids Petersen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov og 7 ha. eng. Der er bort- forpagtet 7 ha. eng og 3 ha. ager-Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1984/85. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs til piller, raps, ærter og byg. Der er markvandingsanlæg på gården.LINTRUPVEJ 16, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855311.CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1923, søn af Kathrine og Nicolaj Hansen, gift d. 10.-6.-1950 med Metha Hansen, husmor, født d. 6-5.-1924, datter af Petra og Gjerluf Hansen. Parret har børnene: Lissi, født d. 26.-8.-1951, Gjerluf, født d. 29.-11.-1953 og Birthe, født d. 10.-8.-1962.



-129-

Stuehuset er opført i 1886 restaureret i 1975 og

Christian Hansen har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været medlem af bestyrelsen for D.L.K., kredsformand for Landboforeningen samt tillidsmand i Slagteri Esbjerg. Han overtog gården i 1950 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Jorden er bortforpagtet.løbende. Avlsbygningerne består afkvægstald fra 1932 restaureret i 1960, lade fra 1932 og maskinhus fra 1979. Der er 1 traktor, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.LINTRUPVEJ 36, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855221.HERLUF JUEL, gårdejer, født d. 11.-10.-1929, søn af Maren og Karl Marius Juel, gift d. 5.-11.- 1955 med Thea Dall, medhjælpende hustru, født d. 5.-6.-1931, datter af Klara og Chresten Dall. Parret har børnene: Kurt, født d. 19.-4.-1957, Ove, født d. 21.- 5.-1958 og Elin, født d. 3.-8.- 1962.H.J. overtog gården i 1965 fra Søren Dall.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 29,6 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er frasolgt 2 ha., 2 ha. er eng.Stuehuset er opført før 1890 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 moderniseret med rister i 1976, svinestald fra 1960 ændret til ungkvæg i 1976, hønsehus og garage fra 1 8 90, lade fra 1902, foderlade fra 1978, maskinhus fra 1971 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 13 ungdyr og 3 slagtekalve af Limousinekrydsning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og lucerne. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. LINTRUPVEJ 38, "BIRKEGÅRDEN", 6660 LINTRUP, tlf. 74- 855218.AKSEL ANDERSEN, gårdejer. Omtales under Kong e åvej 36, 6660 Lintrup.A.A. overtog gården i 1972 fra Ejner Petersen.Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 34 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, ungdyr- og kalvestalde samt lade alle fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 100 årskøer, 100 ungdyr og 90 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.A.A. ejer og driver også Kongeåvej 36, 6660 Lintrup.



-130- LINTRUPVEJ 39, "SMEDIE", 6660 LINTRUP, tlf. 74-855206. JOHN og VILFRED TRANS.J.T. er hus mand, født d. 9.-11.- 1925, og V.T. er smed, født d. 3.-7.-1923, sønner af Sørine og Hans Trans.Brødrene overtog gården i 1952 fra faderen.Ejendomsskyld 340.000. Areal 9,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kombineret kvægstald og lade fra omkr. 1850, svinestald fra 1900 og smedieværksted fra 1922. Gården drives med en besætning på 5 årskøer, 10 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 50 stk. årligt. Der er 1 traktor på gården.LINTRUPVEJ 40, "BRØDRENE ANDERSENS MASKINSTATION", 6660 LINTRUP, tlf. 74-855143. FREDE ANDERSEN, maskinstationsejer, født d. 10.-8.-1947, søn af Kathrine og Jørgen Andersen, gift d. 8.-6.-1973 med Edith Christoffersen, medhjælpende hustru, født d. 21.-11.-1952, datter af Ingeborg og Henry Christoffersen. Parret har børnene: Winnie, født d. 18.-2.-1975 og William, født d. 4.-1.-1978.F.A. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole og har været lærer på denne. Han overtog gården i 1973 fra Jørgen Bølck. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17,2 ha., der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 ændret til svin i 1973, svinestald fra 1974, 2 maskinhuse fra 1974 og 1 fra 1981 samt lade fra omkr. 1940. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 300 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt, desuden er der 30 høns. Der er 9 traktorer, 3 mejetærskere, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt alle maskiner til roer, grovfoder, høst og halm. På gården er ansat 7-8 medhjælpere. LINTRUPVEJ 41, "EGE- BJERGGÅRD", 6660 LINTRUP, tlf. 74-855275.ANDERS NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1921, søn af Inge Kathrine og Marius Nielsen, gift d. 21.- 12.-1957 med Edith Jensen, husmor, født d. 28.-8.-1934, datter af Doris og Ernst Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 8.-11.- 1957, Kjeld, født d. 9.-8.-1959, Anne Marie, født d. 23.-11.-1960, Karsten, født d. 2.-2.-1964, Tage, født d. 24.-6.-1966 og Henning, født d. 2.-7.-1969.A.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-1.-1958 fra faderen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 2 ha. skov og 2



-131- ha. eng. Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, hønsehus fra 1960, mellembygning med værelser og lade fra 1962 udvidet i 1973, lade fra 1938, maskinhus fra 1937 udvidet senest i 1963 og udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterhvede, maltbyg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri, anpart i vindmølle samt træfyr.LINTRUPVEJ 42, "SMEDEGÄRD", 6660 LINTRUP, tlf. 74-855257.AKSEL WIND, gårdejer, født d. 25.-6.-1954, søn af Else og Viggo Friis Wind, gift d. 16.-4.-1984 med Anne Marie Arbjerg Sørensen, børnehaveklasseleder, født d. 12.-6.- 1953, datter af Marie Arbjerg og Ejner Sørensen. Parret har børnene: Anette, født d. 1.-8.-1985, Jonas, født d. 12.-12.-1976 og Majbritt, født d. 20.-12.-1974.A.W. er montør, han har været på Kærhave Grundskole, er i bestyrelsen for Jagtforeningen og formand for Håndbold Dommerklubben. Parret overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Hans H. Nielsen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1907, svinestald fra 1920 og maskinhus fra 1957. Der er træfyr på gården. LINTRUPVEJ 44, "RØNLY", VINTRUP, 6660 LINTRUP, tlf. 74- 855284.ANDREAS THOMSEN, husmand, født d. 6.-6.-1912, søn af Anne Kathrine og Jørgen Thomsen, gift d. 4.-4.-1946 med Margrethe Skøtt, husmor, født d. 2.-3.-1908, datter af Kathrine og Hans Jørgen Skøtt. Parret har døtrene: Kathrine, født d. 3.-3.-1947, Inger, født d. 15.-8.-1948 og Merethe, født d. 9.-3.-1953.A.T. har kørt med mælk i 8 år. Han overtog gården d. 1.-4.-1946 fra svigerfaderen. Ejendomsskyld 300.000. Areal 6 ha.Stuehuset er opført før 1850 restaureret og udvidet i 1948. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1953. På gården er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor.LINTRUPVEJ 45, VINTRUP, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855233. CHRISTIAN WIND, gårdejer, født d. 5.-9.-1952, søn af Else Christence og Viggo Friis Wind, gift d. 30.-10.-1976 med Hanna Maria Hansen, børnehavepædagog, født d. 20.-9.-1955, datter af Anna og Hans Pedersen Hansen. Parret har børnene: Jacob, født d. 21.-7.-1980, Lene, født d. 1.- 8.-1985, Niels, født d. 3.-12.- 1986, Karen, født d. 10.-6.-1989 og Jens, født d. 22.-8.-1990.C.W. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Ko Kontrolforeningen, D.L.G. Brørup og børnehaven i Lintrup. C.W. overtog gården d.1.-6.-1979 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 62,3 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 1 ha. Stuehuset er opført i 1908 og restaureret løbende bl.a. med nyt tag i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 udvidet i 1982, ungdyrstald fra 1979, svinestald



-132- fra 1952 ændret til kalve i 1983, hønsehus fra 1950, 2 lader fra 1908, maskinhus fra 1985, gylletank og køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 moderfår af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.

Karl og Peter, født d. 18.-3.-1976.T.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.Christian Schmidt.

LINTRUPVEJ 48, "STORHØJGÅRD", VINTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-855149.THEODOR CARSTENSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1928, søn af Gudrun og Peter Carstensen, gift d. 21.-11.-1959 med Astrid Gylling Jensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-10.-1939, datter af Johanne og Vilfred Jensen. Parret har børnene: Lene, født d. 13.-10.-1972 samt tvillingerneHan overtog gården i 1957 fraEjendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført før 1890 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 ændret til ungkvæg i 1974, kvægstald fra 1974, svinestald og lade begge fra før 1900, maskinhus fra 1977 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til tørring. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt oliefyr. På gården er ansat 1 medhjælper. T.C. ejer og driver også Hygummark 21, 6630 Rødding.LINTRUPVEJ 51, "BJØRNEKÆR", HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74-841674.SVEND HANSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1939, søn af Helga og Ejner Hansen, gift d. 5.-8.-1967 med Maren Lauridsen, medhjælpende hustru, født d. 18.-11.- 1943, datter af Magda og Klaus Lauridsen. Parret har sønnerne: Hans Ejnar, født d. 1.-6.-1969, Klaus, født d. 29.-2.-1972 og Thomas, født d. 8.-11.-1974.S.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Vestjysk Slagteri, i repræsentantskabet for Unibank og kredsrepræsentant for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra moderen. Gården har været i slægtens eje i ca. 300 år.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 67 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng. Der er forpagtet 35 ha.Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922 ændret og moderniseret til ungdyr i 1976, løsdriftsstald til køer fra 1976, fededyrstald fra 1970, foderlade fra 1986, lade fra 1922, maskinhus fra 1988, 2 gylletanke samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 87 årskøer, 90 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, ærter, byg og hvede. Der er 5 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester.



-133- LUNDSGÅRDSVEJ 4, "HØJBO", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848164.HANS JAKOB BUHL, husmand, født d. 3.-4.-1928, søn af Cecilie og Hans Buhl, gift d. 8.-9.-1957 med Helga Buli, butiksassistent, født d. 14.-2.-1937, datter af Karoline og Søren Buil. Parret har børnene: Mona, født d. 3.- 10.-1957, Hans, født d. 14.-3.- 1963 og Jørgen, født d. 13.-2.- 1966.H.J.B. er formand for den lokale Hesteforsikring. Han overtog gården i 1957 fra faderen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er bortforpagtet 7 ha. med mælkekvote.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade fra 1923 udvidet og moderniseret i 1962, garage fra 1966 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer og 7 ungdyr af racen Hereford, desuden er der 2 rideheste af racen Dansk Varmblod. Der er 2 traktorer på gården.LUNDSGÅRDSVEJ 5, "RØYGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848544.ARNE HOLLENSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1949, søn af Anna og Aage Hollensen, gift d. 14.- 12.-1974 med Elin Ravn, medhjælpende hustru, født d. 7.-3.- 1949, datter af Ellen og Peter Ravn. Parret har børnene: Solvejg, født d. 29.-1.-1977 og Søren, født d. 6.-11.-1979.A.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1918. A.H. har drevet gården sammen med faderen som et I/S fra 1978-88.Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 18 ha. frijord, der er 4 ha. skov og 2 ha. eng. Der er forpagtet 65 ha.Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 ændret til ungkreaturer i 1979, kvægstald fra 1979, svinestald fra 1907 senere ændret til kalve, roehus fra 1991, lade fra 1907, maskinhus fra 1982, gastæt silo til korn fra 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 118 årskøer, 125 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, fabrikskartofler, hvede og rug. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og træfyr. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper. A.H.'s broder Jørgen Hollensen har en vindmølle på gården.LUNDSGÅRDSVEJ 6, SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848203.ERLING LUND JUHL, gårdejer, født d. 5.-5.-1953, søn af Anne Mie og Paul Juhl, gift d. 30.-11.-1974 med Birthe Andersen, social- og sundhedshjælper, født d. 18.-6.-1951, datter af Ester og Søren Egon Andersen. Parret har børnene: Carsten, født d. 12.-7.- 1976 og Rikke, født d. 9.-11.-1981.E.L.J. arbejder som edb-konsulent. Han overtog gården d. 30.-11.-1987 fra Hans Bachmann.Ejendomsskyld 590.000. Areal 10 ha., der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald



-134- fra 1923, svinestald fra 1977 samt maskinhuse fra 1977 og 1991. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer og 12 ungdyr af racerne Limousine og Hereford, desuden er der en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsilo. På gården er ansat 1 skoledreng.LUNDSGÅRDSVEJ 7, SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848299.JØRGEN PETER SIMONSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1935, søn af Helene og Peter Simonsen, gift d. 29.-10.-1960 med Margit Andersen, medhjælpende hustru, født d. 9.-4.-1941, datter af Anna og Henry Andersen. Parret har børnene: Peter, født d. 25.-2.-1961, Marianne, født d. 6.-5.-1962, Lene, født d. 26.-5.-1963 og Jens, født d. 23.-9.-1964.J.P.S. forpagtede gården fra 1960 til overtagelsen i 1965 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1923.Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha., der er forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 moderniseret i 1966, ungkvægstald fra 1966, lade fra 1923 ændret til kreaturer i 1963, maskinhus fra 1979 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 26 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri.LUNDSGÅRDSVEJ 8, SKODBORG, 6630 RØDDING.PETER SIMONSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1961, søn af Margit og Jørgen Peter Simonsen.P.S. har været på Ladelund Grundskole. Han overtog gården i december 1988 fra Ejner Jepsen.Ejendomsskyld 570.000. Areal 10 ha.Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1923 ændret til svin i 1985, lade fra 1923 udvidet omkr. 1950 samt maskinhus og garage fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, ærter og hvede. Der er 1 traktor. LUNDSGÅRDSVEJ 10, "LUNDSGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848180.CHRISTEN DAHL, gårdejer, født d. 10.-4.-1929, søn af Karoline og Jørgen Dahl, gift d. 22.-10.- 1955 med Nora Bachmann, husmor, født d. 25.-8.-1934, datter af Kirstine og Hans Peter Bachmann. Parret har børnene: Anni Marie, født d. 25.-8.-1956, Inger Marie, født d. 5.-3.-1958, Margit, født d. 26.-7.-1959 og Christian, født d. 11.-9.-1966.C.D. overtog gården i 1966 fra svingerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1927.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha., heraf 5 ha. eng, der er frasolgt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1966/67. Avlsbygningerne består af kombineret kvægstald og lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1981. Der er 1 traktor og træfyr på gården.LUNDVEJ 10, "LUNDGÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847117.SVEND BARSBALLE, gårdejer, født d. 27.-9.-1947, søn af Magda og Hans Barsballe, bor sammen med Gerd Dubeleng, husmor, født d. 18.-4.-1956, datter af Elsa Dehlin og Per Jakobsen. Parret har døtrene: Rina, født d. 8.-12.-1982, Susanne, født d. 18.-11.- 1988 og Elisebeth, født d. 16.-2.-1990.



-135- Svend Barsballe har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1981 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 53 ha., heraf 10 ha. skov.Stuehuset er opført i 1845 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 ændret til fedesvin i 1968, svinestalde fra 1920 og 1976, fedesvinestald fra 1991, lade fra 1920, maskinhus fra 1977 og gylletank. Desuden er der en aftægtsbolig fra 1945. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, fabriksroer og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold lufts tørreri samt 1 træfyr. På gården er ansat 1 skoledreng.LYNGBJERGVEJ 9, "LYNGBJERG- GÅRD", LYNGBJERG, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855324.H. E. HANSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1914, søn af Maren Kjer- stine Poulsen og B. Hansen, gift d. 26.-12.-1939 med Anne Margrethe Phillipsen, husmor, født d. 18.-7.-1916, datter af Ingeborg og Jørgen Phillipsen. Parret har børnene: Krestine, født d. 26.- 1.-1940, Hans Jørgen, født d.1.-6.-1944 og Bent Erik, født d. 23.-1.-1952.H.E.H. er forhandler af Trifoliumsfrø. Han forpagtede gården fra d. 1.-4.-1942 til overtagelsen d. 1.-4.-1947 fra faderen.Ejendomsskyld 720.000. Areal 24,6 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 22 ha. Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret bl.a. med nye vinduer i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 restaureret i 1950'erne, lade fra 1913 og hønsehus fra 1929 senere udvidet med garage. På gården er der nogle høns. Der er 1 traktor og kombifyr. LYNGBJERGVEJ 15, "LYNGBJERG", LYNGBJERG, 6660 LINTRUP.POUL RAYMONG JAKOBSEN, husmand, født d. 12.-5.-1930, søn af Marine Kathrine og Jakob Jakobsen, gift d. 12.-5.-1955 med Elly Thomsen, børnehavelærer, født d. 14.-2.-1933, datter af Olga og Carl Thomsen. Parret har børnene: Anne, født d. 11.- 9.-1956, Ulla, født d. 13.-3.-1959, Carl, født d. 13.-12.-1962, Lise, født d. 4.-8.-1964 og Tove, født d. 14.-2.-1966. P.R.J. er læge. Han overtog gården d. 1.-11.-1972 fra Frands Krabbenhøft.Ejendomsskyld 740.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1847 restaureret og udvidet i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1847 restaureret til får i 1988, hønsehus fra 1979 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 6 moderfår af racen Texel samt høns, duer og kaniner. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter og byg. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo.



-136- LØKKEPOLDVEJ 3, TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846159.NIELS T. HANSEN, gårdejer, født d. 22.-9.-1938, søn af Maria og Hans Hansen, gift d. 7.-10.-1966 med Inger-Lise Andersen, født d. 9.-10.-1945, datter af Thora og Magnus Andersen. Parret har sønnerne: Jørn, født d. 17.-12.-1968, Karsten, født d. 11.-6.-1971 og Lars, født d. 29.-3.-1973.N.T.H. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng. Stuehuset er opført omkr. 1948. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 ombygget til svin i 1990/91, svinestald fra 1977, lade fra omkr. 1900, maskinhus fra 1982, foderhus fra 1972-75 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, 2 plansiloer, tårnsilo samt 2 korntørrerier med varm og kold luft.LÅSLEDVEJ 19, BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-821593. CARL CORDES, gårdejer, født d. 23.-10.-1914, søn af Marie Gesine og Frederik Cordes. C.C. har børnene: Ursula, født d. 10.- 10.-1942, Sigurd, født d. 16.-11.- 1946 og Emil, født d. 5.-12.-1949. C.C. overtog gården d. 1.-1.-1944 fra forældrene.Ejendomsskyld 780.000. Areal 19 ha., der er bortforpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 senere udvidet og ændret, lade fra 1954 og maskinhus fra 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor, varm ogkold lufts plantørreri samt kombifyr. LÅSLEDVEJ 22, LÅSLED, 6630 RØDDING, tlf. 74-821732.JOHANNES ROOS, gårdejer, født d. 11.-3.-1920, søn af Anne Marie og Nis Roos, gift d. 27.-5.- 1950 med Anna Wind, medhjælpende hustru, født d. 15.-5.-1925, datter af Margrethe og Anton Wind. Parret har sønnerne: Ejner, født d. 5.-12.-1951, Tage, født d. 22.-2.-1956 og Erling, født d. 28.-1.-1964.J.R. overtog gården i november 1958 fra Jens Schultz.Ejendomsskyld 720.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1905 restaureret og moderniseret fra 1962-70, værksted og garage restaureret i 1988, lade fra 1905 senere ændret til kreaturer samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 17 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 34 smågrise og 34 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts plantørreri samt kombifyr.



-137-LÅSLEDVEJ 29, "BREDELYKKE", LÄSLED, 6630 RØDDING, tlf. 74-823432.PREBEN DALL, gårdejer, født d. 19.-9.-1962, søn af Bengtha og Henning Dall, bor sammen med Nanna Juel-Jacobsen, lærer, født d. 13.-10.-1966, datter af Inger og Tim Juel-Jacobsen.P.D. er tømrer. Han overtog gården d. 15.-8.-1987 fra Laurentie Lassen. Ejendomsskyld 770.000. Areal 14,8 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1967, frugthus fra 1946 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 90 moderfår af racen Texel samt 6 ungdyr af Simmen- talerkryds. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer.

1923. Der er træfyr og kombifyr på gården.

LÅSLEDVEJ 31, LÅSLED, 6630 RØDDING, tlf. 74-841278.HOLGER ANDERSEN. Omtales under Røddinggårdsvej 7, 6630 Rødding.H.A. overtog gården d. 1.-10.- 1986 fra Alfred Pahus.Ejendomsskyld 560.000. Areal 8,6 ha.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret fra 1989-91. Avlsbygningerne består af lade fra omkr.H.A. ejer og driver også Røddinggårdsvej 7, 6630 Rødding.LÅSLEDVEJ 33, LÅSLED, 6630 RØDDING, tlf. 74-823356.LARS AAGAARD, gårdejer, født d. 23.-4.-1936, søn af Sofie og Anders Aagaard, gift d. 15.-7.-1961 med Kirsten Andersen, revisorelev, født d. 30.-6.-1941, datter af Marie og Ingemann Andersen. Parret har børnene: Hanne, født d. 2.-6.-1962 og Karl, født d. 26.-11.-1964.L.AA. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987 fra Julius Kristof Jensen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 10 ha., der er bortforpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1730 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af lade fra omkr. 1920.LÅSLEDVEJ 35, LÅSLED, 6630 RØDDING, tlf. 74-821953.MADS KASTBJERG, kreaturhandler, født d. 25.-8.-1933, søn af Anne og Anders Kastbjerg, gift d. 25.-5.-1958 med Anne Marie Andersen, kontorassistent, født d. 19.-7.-1933, datter af Sinne og Hans Andersen. Parret har børnene: Hanne, født d. 20.-10.- 1959, Anders, født d. 26.-4.-1963 og Henrik, født d. 12.-1.-1966.M.K. overtog gården i 1984 fra svogeren Hans Jørgen Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 890.000. Areal 10,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret senest i 1984, kvægstald fra 1956, kombineret spaltestald og lade fra 1977, lade fra 1956, maskinhus fra 1969 og ovenhus ændret til bilgarage. Der er 1 traktor på gården.MARIENLYST 1, "MARIENLYST", DOVER, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855480.JOHANNES JENSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1955, søn af Ingrid og Poul Jensen, gift d. 30.-10.-1982 med Kirsten Andersen, sygeplejerske, født d. 14.-9.-1955, datter af



-138-Karen og Orla Andersen. Parret har børnene: Kristian, født d. 1.-3.-1983, Trine, født d. 23.-3.-1985, Lise, født d. 8.-10.-1988 og Marie, født d. 22.-3.-1990.J.J. er direktør for Manus Rødekro, han har været på Ladelund Grundskole og Nordisk Landbrugsskole, hvor han er uddannet landbrugstekniker for økonomi. Parret overtog gården d. 1.-7.-1991 fra Ingvard Krogh.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 56,5 ha., heraf 2 ha. skov samt 7 ha. eng og bakker. Der er bortforpagtet 54 ha.Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1991/92. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1885 restaureret efter brand i 1963, svinestald fra 1870 og maskinhus fra 1963. Der er 1 traktor på gården. MEJERIVEJ 12, "TOLDERGÅR- DEN", HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74-841479.JENS ANDERSEN THEEDE, gårdejer, født d. 16.-12.-1923, søn af Anne Kathrine og Frederik The- ede, gift d. 15.-11.-1949 med Gerda Huusmann, medhjælpende hustru, født d. 16.-8.-1927, datter af Kirstine og Anders Huusmann. Parret har sønnerne: Preben, født d. 20.-6.-1952 og Per, født d. 28.-2.-1959.J.A.T. forpagtede gården fra 1949 til overtagelsen i 1964 fra Anne Margrethe Petersen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., heraf 3 ha. eng og 0,5 ha. mose. Der er bortforpagtet 33 ha.Stuehuset er udvidet omkr. 1885 og restaureret i 1974/75. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 restaureret i 1965, svinestald fra 1965, lade fra 1927 og maskinhus fra omkr. 1900. Der er 2 traktorer på gården.MEJERIVEJ 17, "GASTRUPGÅRD", GASTRUP GÅRDE, 6630 RØDDING, tlf. 74-841147.HANS (HAJSE)WIND, gårdejer, født d. 8.-10.-1953, søn af Asta og Ejnar Wind, bor sammen med Susanne Nikolajsen, socialpædagog, født d. 23.-12.-1956, datter af Irmgard og Birger Pedersen. Parret har børnene: Jesper, født d. 1.-7.-1975, Thomas, født d. 12.- 2.-1978 og Marie, født d. 12.- 4.-1981.H.W. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra moderen. Gården har været i slægtens eje fra omrk. 1800.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 53 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført fra 1905-07 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1905-07 moderniseret til ungkreaturer i 1972, kvægstald fra 1979, svinestald fra 1905-07 ændret til ungkreaturer i 1972, lade fra 1905-07, foderlade fra 1979, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 90 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 ridehest. Der er 3 traktorer, staldvarme til stuehus samt Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.MEJLBYVEJ 1, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855312.HOLGER JENSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1932, søn af Marie og Anders Jensen, gift d. 14.-3.-1964 med Lise Johansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-7.-1942, datter af Anne Margrethe og Jørgen Johansen. Parret har børnene: Jan, født d. 13.-9.-1962,



-139-Kjeld, født d. 11.-9.-1964, Pia, født d. 13.-2.-1966 og Uffe, født d. 6.-9.-1972. H.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra faderen.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er forpagtet 18 ha. Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 moderniseret i 1986, kvægstald fra 1974 udvidet i 1976, lade fra 1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester. MEJLBYVEJ 6, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855112.MADS NIELSEN MADSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1939, søn af Emilie og Holger Madsen, gift d. 27.-4.-1953 med Edith Terkeldsen, medhjælpende hustru/uddannet kontorassistent, født d. 21.-8.- 1943, datter af Kirstine og Alfred Terkeldsen. Parret har sønnerne: Søren, født d. 5.-7.-1973 og Jesper, født d. 1.-2.-1976.M.N.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1969 fra moderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 12 ha. Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 moderniseret med riste i 1972, ungkvægstald fra 1974, svinestald fra 1925 senere moderniseret, foderlade fra 1979, lade fra 1925, maskinhuse fra 1971 og 1990, 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 85 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.MEJLBYVEJ 9, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855399.JØRGEN MORTENSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1918, søn af Anne og Morten Mortensen, gift d. 14.-2.-1942 med Marie Carstensen, husmor, født d. 15.-1.-1920, datter af Anna og Georg Carstensen. Parret har sønnerne: Morten, født d. 30.-7.-1942, Georg, født d. 7.-2.-1949 og Verner, født d. 26.-5.-1964.J.M. har været medlem af Sognerådet i 24 år. Han forpagtede gården fra 1940 til overtagelsen i 1946 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1913.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 35 ha., heraf 3 ha. eng, 8 ha. er frasolgt. Jorden er bortforpagtet til sønnen Verner Mortensen.Stuehuset er restaureret og ombygget i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 restaureret i 1955, svinestald fra 1951 senere ændret til ungkreaturer og gold- køer, desuden er der lade fra 1951. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.MEJLBYVEJ 18, "BYRUMGÅRD", MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855116.ANNE HELENE MATZEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1945, datter af Ida og Sigvald Thomsen, gift d. 19.-11.-1966 med Carl Frede Matzen, født d. 30.-7.-1941, død d. 8.-12.- 1980, søn af Sofie og Nis Matzen. Parret har børnene: Nis, født 10.-12.-1967, Henning,
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udvidet i 1976, svinestald og lade begge fra 1929, fra 1974. Desuden er der en fodermesterbolig fra

født d. 31.-3.-1971, Jens, født d. 26.-11.-1973, Peter, født d. 14.- 9.-1976 og Ida, født d. 23.-2.-1981. Carl F. Matzen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1967 fra faderen. Gården har været i slægtens eje i flere generationer.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 63 ha.Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 ungdyrstald fra 1977 og maskinhus 1954. I 1982 nedbrændte kvægstalden, og siden den tid har gården udelukkende været drevet med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.MEJLBYVEJ 20, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855393.KJELD HAGENSEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1941, søn af Anny og Mads Hagensen, gift d. 20.- 11.-1965 med Elly Jørgensen, rengøringsassistent, født d. 26.- 8.-1946, datter af Agnethe og Chresten Jørgensen. Parret har børnene: Torben, født d. 9.-11.- 1966 og Lone, født d. 26.-6.- 1970.K.H. arbejder som chauffør. Han overtog gården i maj 1969 fra forældrene. Gårdenhar været i slægtens eje siden 1752.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf 0,5 ha. skov og 1 ha. eng. Der er bort- forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1890 moderniseret og nybygget i 1974, svinestald fra omkr. 1890 og maskinhus fra 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og hvede. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og 1 vandingsmaskine.MIKKELBORG BYGADE 21, MIKKELBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848441.HANS LAURITZEN, gårdejer, født d. 16.-2-1933, søn af Anna og Jørgen Lauritzen, gift d. 18.-7.-1959 med Grethe Jessen, medhjælpende hustru, født d. 1.-4.-1938, datter af Anne og Mathias Jessen. Parret har børnene: Else, født d. 20.-9.-1960, Benny, født d. 5.-4.-1963 og Bente, født d. 9.-9.-1966.H.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra Ninna og Hans Dinesen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 0,5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1964, ungdyrstald og lade begge fra 1979 samt maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 70 stk. årligt, desuden er der nogle høns. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg og 4 kornsiloer. Pr. 1.-4.-1992 er køerne blevet flyttet over til sønnen Bennys gård Bakstolvej 1, 6630 Rødding. Staldbygningerne er blevet ændret til svineproduktion.MOJBØLVEJ 1, "BAKKEGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846234. KNUD KJELDSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1955, søn af Gunvor og Kjeld Kjeldsen, gift d. 5.-6.-1985 med Susanne Schultz, gårdejer og kommuneassistent, født d. 4.-10.-1957,



-141- datter af Herdis og Johan Schultz. Parret har børnene: Christina, født d. 8.-5.-1986 og Thomas, født d. 16.-8.-1988. Knud Kjeldsen er dispachør ved Naturgas. Parret overtog gården d. 1.-8.-1991 fra Lorens Asmus- sen.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 56 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført før 1846 ogrestaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, svinestald fra omkr. 1900 moderniseret i 1954, lade fra 1933 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af havre, raps, hvede, rug, byg og lucerne til tørrefabrik. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt gasvarme.MOJBØLVEJ 2, "SØNDERGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846143. OLE NYHØJ, gårdejer, født d. 2.-8.-1956, søn af Karen og Alexander Nyhøj, gift d. 3.-10.-1981 med Connie Erichsen, sygehjælper, født d. 15.-12.-1958, datter af Ingrid og Iver Erichsen. Parret har børnene: Lene, født d. 25.-4.-1981, Helle, født d. 1.-7.- 1983 og Jesper, født d. 23.-9.-1989.O.N. overtog 80% af gården i 1987 og resten d. 1.-8.-1990 fra faderen. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 51 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1827 og restaureret i 1991/92. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald med kørelade på loft fra 1955, lade fra 1827 moderniseret til plantørreri og garage i 1988, lade fra 1940 og maskinhus fra 1992. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.MOJBØLVEJ 4, "VESTERGÅRD", MOJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846101.FRODE RINDOM, gårdejer, født d. 7.-2.-1944, søn af Ellen K. og Jens Rindom, gift d. 1.-7.-1972 med Margit Christensen, medhjælpende hustru, født d. 21.-8.-1943, datter af Inger og Thorvald Christensen. Parret har børnene: Martin, født d. 5.-10.-1973, Mikael, født d. 14.-6.-1976 og Gert, født d. 8.-3.-1979.F.R. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1943.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 38 ha. Der er forpagtet 33 ha. Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 ændret til søer i 1970, svinestald fra 1970 udvidet i 1977, svinestald fra 1973, kornlade fra 1974, maskinhus fra 1979, gastæt silo til korn fra 1983 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 300 små- grise og 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til grøntpiller, fabriksroer, fabrikskartofler og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 3 vandingsmaskiner, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.F.R. ejer og driver også "Donkærgård", som er på 46 ha. og vurderet til 542.000.MOJBØLVEJ 8, MOJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846553.PETER MYGIND BOJSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1953, søn af Inger og Holger Bojsen, bor sammen med Susan Bøgesvang, butiksassistent, født 14.-11.-1959, datter af Ellen Marie og Frede Lassen Bøgesvang. Parret har børnene: Mette, født d. 1.-2.- 1989, Rasmus, født d. 1.-6.-1990



-142- og Søren, født d. 1.-5.-1992.P.M.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er kasserer i Studerup og Øster Lindet Ungdomsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 68 ha., heraf 8 ha. skov og eng. Der er forpagtet 83 ha.Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af lade og maskinhus begge fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af industrikartofler, hvede samt fremavlet ærter og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 4 vandingsmaskiner, 2-rækket kartoffeloptager, plansilo med varm og kold lufts portionstørreri, tårnsilo og halmfyr.MOJBØLVEJ 14, "ØSTERGÅRD", MOJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-842303.JENS AGERLIN OLSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1954, søn af Ebba og Mogens Agelin Olsen, gift med Kirstine Lauridsen, konsulent, født d. 5.-12.-1953, datter af Annelise og Laurids Lauridsen. Parret har børnene: Morten, født d. 6.-1.-1980, Michael, født d. 7.-4.-1982 og Marie-Luise, født d. 20.-6.-1989.J.A.O. og K.l. er begge uddannet agronom. J.A.O. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Marie Grønbæk.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28 ha., der er bortforpagtet 21 ha.Stuehuset er opført i 1891 og restaureret fra 1989-92. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge genopført i 1926 efter brand og restaureret i 1954, svinestald fra 1960'erne og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race. Der er markvandingsanlæg, fodersilo og halmfyr.MOJBØLVEJ 18, MOJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846212.JØRN SCHMIDT, gårdejer, født d. 20.-5.-1959, søn af Benta og Verner Schmidt, bor sammen med Mona Vittrup, specialarbejder, født d. 13.-7.-1959, datter af Ruth og Christian Vittrup. Parret har døtrene: Mette, født d. 24.-9.-1988 og Lotte, født d. 8.-2.-1991.J.S. er lokalkonsulent for Topdanmark og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-6-1991 fra Hans Aage Thisen.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf 0,5 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1953 ændret og moderniseret til svin i 1983, kombineret lade og svinestald fra 1985 samt gylletank. Gården drives med en slagtesvine- produktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, hvede og maltbyg. Der er 1 traktor, fodersilo og halmfyr. MOJBØLVEJ 20, MOJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846245.GUNNAR MAMSEN, chauffør, født d. 8.-4.-1953, søn af Astrid og Villy Mamsen, gift d. 28.-8.-1976 med Grethe Olsen, bankassistent, født d. 21.-8.-1956, datter af Esther og Knud Olsen. Parret har sønnen Morten, født d. 7.-11.- 1985.G.O. er medlem af bestyrelsen for Forsamlingshuset. G.M. overtog gården d. 15.-7.-1985 fra svigerfaderen, som byggede den i 1956.Ejendomsskyld 760.000. Areal 16,7 ha., heraf 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 14 ha. Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1956 moderniseret i 1976, svinestald fra 1961 og maskinhus fra 1976. Der er 1 traktor på gården.



-143- MOJBØLVEJ 22, MOJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846524.BENT JEPSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1956, søn af Elna og Sigurd Jepsen, bor sammen med Bente Christiansen, fabriksarbejder, født d. 17.-12.-1963, datter af Gerda og Peter Christiansen. Parret har børnene: Karina, født d. 13.-7.-1983 og Kenneth, født d. 20.-2.-1986.B.J. er møbelsælger og underdirektør på Jels Møbler. B.C. er formand for Gymnastikudvalget i Øster Lindet. B.J. overtog gården d. 20.-1.-1986 fra faderen.Ejendomsskyld 690.000. Areal 14,4 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 12 ha. og tilforpagtet 4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1925 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1925 ændret og moderniseret til svin i 1966, svinestald fra 1963, garager fra 1956 og lade fra omkr. 1925. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 12 patkalve, 2 tyre og 2 løbekvier af racen Charolais. Der er 1 traktor.MUNKSKOV 3, "(MUNK) SKOVGÅRD", KAMP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845181.HANS EGELUND HANSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1945, søn af Gerda og Christian Hansen, bor sammen med Gerda Hollænder, landmand, født d. 20.-6.-1946, datter af Martha og Christian Hausted. Parret har børnene: Sanne, født d. 2.-5.-1973, Hans, født d. 22.-10.-1965 og Helle, født d. 1.-8.-1967.H.E.H. har været på Kærhave Ringsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.- 1984 fra hustruen.Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 36 ha., heraf 3 ha. eng og krat.Stuehuset er opført omkr. 1875 restaureret i 1973 og udvidet i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1987, lade fra 1975 udvidet i 1987, maskinhus fra 1988 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg og kornsilo. MØLVEJGÅRDSVEJ 18, "SVINGET", HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74-841497.AKSEL TERMANSEN, gårdejer, født d. 11.-9.-1939, søn af Johanne og Hans Termansen.A.T. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet i Hjerting. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra faderen, som købte den i 1939.Ejendomsskyld 980.000. Areal 18 ha., der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1880 restaureret i 1950 samt restaureret og udvidet i 1977, ungkvæg-



-144-stald fra 1977, lade fra 1950 udvidet i 1986, maskinhus fra 1950 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Der er 3 traktorer og kornsilo.

Hans Peter, født d. 26.-10.-1968.

MØLVEJGÅRDSVEJ 19, "HØJAGER", HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74-841038.NIELS HANSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1928, søn af Ingrid og Hans Peter Hansen, gift d. 7.-5.- 1955 med Henny Pedersen, født d. 19.-5.-1931, datter af Mary og Harald Pedersen. Parret har børnene: Erik, født d. 11.-3.-1956, Jens Peter, født d. 5.-7.-1957, Kirsten, født d. 22.-7.-1958 ogN.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1967 fra faderen, der fik jorden som udstykning fra hjemmet Mølvejgårdsvej 21.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 13,6 ha., 2,5 ha. er skov. Der er forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 udvidet og moderniseret senest i 1977, ungdyrstald med spaltestald fra 1977, svinestald fra 1927 ændret med spalter til fedekalve i 1972, lager og værelser fra 1965, lade fra 1927, maskinhus og gastæt siloi til ensilage begge fra 1977 og gylletank. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 90 ungdyr og 52 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.MØLVEJGÅRDSVEJ 21, "MØLVEJGÅRD", HJERTING, 6630 RØDDING, tlf. 74-842132. KJELD THOMSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1954, søn af Dagny og Gunnar Thomsen, gift d. 8.-12.-1984 med Lone Brundt Sørensen, tegner og kunsthåndværker, født d. 11.-3.- 1956, datter af Lillian og Erling Sørensen. Parret har børnene: Anders, født d. 11.- 8.-1982, Martin, født d. 31.-3.-1984 og Lisbeth Lærke, født d. 25.-6.-1986.K.T. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Biogasanlægget Linko Gas, medlem af repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier samt formand for Hjerting Venstre. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra moderens onkel Karl E. Hansen. K.T.'s oldefader købte gården i 1900.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha., heraf 1 ha. mose og krat. Der er forpagtet 42 ha.Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 ændret til søer og drægtighedsstald i 1979, fare- og klimastald fra 1979 renoveret og udvidet i 1991, lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1947. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 3.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts plantørreri, automatisk halmfyr, anparter i vindmølle samt Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.NORDRE INDUSTRIVEJ 9, "VESTERGÅRD", 6630 RØDDING, tlf. 74-841474.JENS PEDER JENSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1922, søn af Pou- line og Anders Jensen, gift d. 8.-12.-1946 med Grethe Christensen, husmor, født d. 15.-6.-1920, datter af Jutta og Hans Christian Christensen. Parret har børnene: Bodil, født d. 28.-8.-1948, Anders, født d. 21.-11.-1951,



-145-Gunnar, født d. 1.-9.-1954 og Erling, født d. 4.-6.-1959.J.P.J. har været på Borris Landbrugsskole og har været medlem af bestyrelsen for Frøs Herreds Sparekasse i 28 år. Han overtog gården d. 11.-12.-1946 fra Christian Hermannsen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16 ha., 6 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført før 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, svinestald fra 1969-70, garage fra 1962, lade fra 1947 og makinhus fra 1966. Gården drives med en besætning på 18 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer og kornsilo.NYMARK 2, NYMARK, 6630 RØDDING.PETER OTTING SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1965, søn af Lilly Sørensen og Christian Ot- ting, bor sammen med Britta Lassen, slagteriarbejder, født d. 31.- 8.-1971, datter af Inger og Christian Lassen.P.O.S. er lagermand på Ribe Hygum Korn- og Foderstofforretning, han har været på Tønder Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1990 fra Ingrid Hansen. Ejendomsskyld 750.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus alle fra omkr. 1900. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 60 smågrise årligt, desuden er der 3 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og hvede.NYMARK 4, NYMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845289.ARNE SKJØTH, gårdejer, født d. 3.-7.-1936, søn af Thea og Jens Skjøth, gift d. 24.- 3.-1962 med Marie Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 8.-3.-1941, datter af Ingeborg og Knud Valdemar Sørensen. Parret har børnene: Knud, født d. 12.-12.-1962, Bent, født d. 20.-6.-1965, Leif, født d. 3.-7.-1968, Gert, født d. 13.-9.-1971 og Britta, født d. 18.-3.-1978.A.S. overtog gården d. 1.-5.-1960 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1926. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 27,3 ha., der er 3 ha. eng. Stuehuset er opført omkr. 1850 restaureret og udvidet i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 uvidet i 1976, kalve- og hestestald fra 1954, lade fra 1920, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 30 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og ærter. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg.NYMARK 5, "OTTINGSMINDE", NYMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845437.CHRISTIAN OTTING SØRENSEN, landmand, født d. 28.-2.-1940, søn af Dagny og Peter Otting Sørensen, gift d. 26.-4.-1965 med Lilly Hansen, medhjælpende hustru, født d. 27.-5.-1939, datter af Elisabeth og Hans Hansen. Parret har børnene: Ulla, født d. 25.-10.-1960, Peter, født d. 26.-7.-1965 og Hans Christian, født d. 8.-6.-1974.C.O.S. har været synsmand og medlem af bestyrelsen for Nordslesvisk Hesteforsikring. Han overtog gården i 1963 fra faderen. Nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.



-146-Ejendomsskyld 980.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., 3 ha. er med juletræer. Der er forpagtet 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1902 moderniseret og udvidet i 1964, hestestald fra 1967, lade fra 1962 senere udvidet, desuden er der garage. Gården drives med en besætning på 11 årsammekøer, 15 ungdyr og 13 slagtekalve af blandet kødrace samt en svineproduktion på 8 søer, der sælges 25 sopolte årligt, desuden er der 1 tyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt træfyr. NYMARK 6, NYMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845405.FRANDS LAUGESEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1936, søn af Ingeborg og Marius Laugesen, gift d. 18.-11.-1961 med Inge Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 4.- 4.-1942, datter af Karen og Christian Sørensen. Parret har børnene: 3an, født d. 2.-6.-1963, Kjeld, født d. 9.-8.-1965, Finn, født d. 1.-9.-1967 og Karin, født d. 18.-9.-1976.F.L. er kartoffelhandler. Han overtog gården d. 1.-1.-1962 fra faderen. Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 5 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1945 moderniseret og udvidet i 1964, hønsehus og fyrrum fra 1920, lader fra 1925 og 1935, kartoffelhus fra 1948 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en besætning på 40 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er spisekartofler, byg, hvede, rug og ærter. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, kartoffeloptager, 2 marksprøjter, 2 halmpressere og halmfyr. På gården er ansat 2 medhjælpere og 1 skoledreng.NYMARK 8, NØRREMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845409.ANDERS VE3RUP, gårdejer, født d. 4.-12.-1938, søn af Petra og Thorvald Vejrup, gift d. 1.-12.-1963 med Frieda Brodersen, sygeplejerske, født d. 22.-2.-1939, datter af Chatrine og Broder Brodersen. Parret har børnene: Pia, født d. 21.-1.-1966 og Lars, født d. 25.-11.-1969.A.V. har været på Køng Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-10.-1979 fra Tage Gammelgaard.Ejendomsskyld 920.000. Areal 20 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1988.NYMARK 9, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845290. MADS LAUGESEN, husmand, født d. 25.-6.-1928, søn af Ingeborg og Marius Laugesen.M.L. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Christian Bertelsen.Ejendomsskyld 420.000. Areal 17,7 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1,5 ha. granskov.Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kombine-



-147- ret kvæg- og svinestald fra 1934 senere udvidet samt maskinhus fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, porrer og gulerødder. Der er 1 traktor og markvandingsanlæg.NYMARK 11, "HINNEM AIGÅRD", NYMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845282.TAGE GAMMELGÅRD, gårdejer, født d. 13.-4.-1943, søn af Alma og Christian Gammelgård, gift d. 9.-8.-1969 med Anna Marie Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 26.-12.-1946, datter af Dinne og Julius Schmidt. Parret har børnene: Tom, født d. 28.-1.-1970, Tina, født d. 3.-11.-1971 og Dennis, født d. 20.-8.-1974.T.G. og A.M.G. er plejefamilie. T.G. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra faderen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Der er forpagtet 50 ha. græs.Stuehuset er opført i 1939 restaureret og udvidet i 1989. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1939 moderniseret i 1975, svinestald fra 1962 ændret til køer i 1979, lader fra 1939 og 1989, maskinhus fra 1967, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM samt 90 moderfår af racerne Hvidhovedet Marsk og Texel, desuden er der 1 følhoppe og 2 plage af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til piller. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.NYVEJ 10, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855326.HANS VEJLGAARD LAURSEN, husmand, født d. 28.-8.-1913, søn af Kirstine og Søren Vejlgaard Laursen, gift d. 8.-11.-1940 med Jenny Lauridsen, husmor, født d. 10.-3.- 1920, datter af Anne og Henrik Lauridsen. Parret har sønnen Henrik, født 20.-4.-1943. H.V.L. er tækkemand. Han overtog gården i 1942 fra Villiam Rapin.Ejendomsskyld 365.000. Areal 8 ha., der er bortforpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1945, hønsehus og maskinhus begge fra 1952 samt lade fra 1948. På gården er der 2 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor.NYVEJ 14, "NYGÅRD", SKOVLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855225.HANS WINTHER, gårdejer, født d. 6.-6.-1954, søn af Sonja og Christian Winther, gift d. 2.-6.-1979 med Bente Wagner, medhjælpende hustru, født d. 10.-10.-1959, datter af Agnes og Christian Wagner. Parret har døtrene: Janni, født d. 18.-6.-1980 og Helle, født d. 27.-5.-1982.H.W. er smed. Han overtog gården d. 15.-1.-1986 fra dyrlæge Ingvardsen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 13 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1986, maskinhus fra 1991 og rundbuemaskinhal fra 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 750 stk. årligt, desuden er der opstart af chinchillaopdræt. Der er 1 traktor, fodersilo og staldvarme til stuehus. NY VEJ 15, 6660 LINTRUP, tlf. 74-845424.FRITS-ÅGE KRISTENSEN, pensionist, født d. 6.-10.-1943, bor sammen med Margit Nielsen, husmor, født d. 14.-7.-1943.Parret overtog gården d. 1.-12.- 1991 fra Steen Hansen.Areal 3 ha.Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, svinestald fra 1979 og lade fra 1920. Gårdens besætning er på 3 slagtesvin, 1 ridehest og 1 føl, 4 geder samt høns og duer. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.



-148-NYVEJ 16, "STENAGERGÅRD", AARLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855122.FOLMER PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1943, søn af Astrid og Christian Pedersen, gift d. 2.-12.-1967 med Birgit Pedersen, hjemmesygeplejerske, født d. 5.-7.-1943, datter af Anna og Øjvind Pedersen. Parret har børnene: Nicolaj, født d. 5.-1.-1970, Lone, født d. 18.-4.-1972 og Marianne, født d. 23.-12.-1974.F.P. er formand for Røddingegnens Gymnastik- og Ungdomsforening samt Lintrup Vind- møllelaug. Han overtog gården i 1967 fra Kirstine og Laurids Hansen.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 33 ha.Stuehuset er opført før 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 moderniseret og ændret til svin i 1968, svinestalde fra 1970, 1974 og 1979, lade fra 1936 ændret til sostald i 1968 og moderniseret i 1974, maskinhus og carport begge fra 1974 samt gylletank. Gården drives som økologisk landbrug med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges 1.200 smågrise årligt, derudover er der salg af sopolte og orner, grisene er en avlsbesætning af racerne Durce og Yorkshire, desuden er der 5 årsammekøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og rug til brødkorn, fremavlet havre, hestebønner, byg, græs til tørring, kartofler og grønsager. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt oliefyr. På gården er ansat 2 medhjælpere. NYVEJ 19, "ANNEXGAARD", FOLDINGBRO, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855157.PETER JØRGENSEN, gårdejer. Omtales under Kongeåvej 4, 6660 Lintrup.P.J. overtog gården i 1979 fra Minna og Oluf Kjær Nielsen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 5 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1933 og restaureret med nyt tag i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 ændret til svin i 1980, svinestald fra 1933 restaureret i 1990, svinestald fra 1990 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.000 stk. årligt.P.J. ejer og driver også Kongeåvej 4, 6660 Lintrup.NYVEJ 22, "BAKKEMOSEGÅRD", AARLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855226.HARALD M. JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1926, søn af Ellen og Laurids Jørgensen, gift d. 26.-12.-1953 med Bodil Pedersen, hjemmesygeplejerske, født d. 26.-3.-1928, datter af Agnes og Th. Pedersen. Parret har døtrene: Henriette, født d. 1.-8.-1954 og Susanne, født d. 23.-8.-1956.H.M.J. arbejder som redaktør, han har været på Lyngby Landbrugsskole samt Landbohøjskolen og er formand for Rødding Gram Teaterforening. Han overtog gården i 1969 fra Jens Rosen Jensen. Gården er en tidligere fæstegård.Ejendomsskyld 680.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng samt 1 ha. skov og mose. Der er bortforpagtet 18 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1935. Der er 1 træfyr på gården.



-149-NØRREBYVEJ 6, "NØRREBYGÅRD", GRØNNEBÆK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552654. BENT FUGLSANG FREDSTED, gårdejer. Omtales under Frømaj vej 1 og 3, 6630 Rødding. B.F.F. overtog gården d. 1.-12.-1989 fra Jens Fredsted.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 37 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1980 udvidet i 1984 samt svinestald og lade begge fra 1980. Der er kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. B.F.F. ejer og driver også Frømajvej 1 og 3, Rødding.

den fra 1967 til overtagelsen i 1988 fra Fru Louise Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 66 ha., heraf 2,7

NØRREGADE 3A, "BAKKEGÅRDEN", 6630 RØDDING, tlf. 74- 841776.ANDERS DAMKJÆR, gårdejer, født d. 25.-12.-1930, gift med Anne-Lise Damkjær, medhjælpende hustru, født d. 15.-7.-1934. Parret har børnene: Jens, født d. 8.-6.-1960 og Elisabeth, født d. 10.-10.-1972.A.D. har været på Korinth Landbrugsskole. Han forpagtede går- Horsteborck.ha. skov. Der er forpagtet 45 ha.Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af fabriksroer, græsfrø, byg, hvede og raps. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.NØRRESKOVVEJ 2, "SKOVLØKKE", HYGUM SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845159.EGON SØRENSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1936, søn af Inge og Hans Sørensen, gift d. 24.-11.- 1961 med Gerda Jensen, faglærer, født d. 22.-4.-1942, datter af Maren og Godtfred Jensen. Parret har børnene: Ketty, født d. 13.-9.-1962, Sonja, født d. 21.- 11.-1964 og Bjarne, født d. 25.- 4.-1975. E.S. overtog gården i marts 1960 fra faderen.Ejendomsskyld 975.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført omkr. 1820 og restaureret senest i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961 udvidet i 1975 samt maskinhus fra 1958. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM samt 9 årsammekøer og 11 ungdyr af racerne Charolais og Simmentaler. Der er 2 traktorer.NØRRE SKOVVEJ 4, HYGUM SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845161.KIRSTEN UTH LORENTZEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1932, datter af Martha og Aage Hagedorn, gift d. 15.-5.-1964 med Laurids Jokomsen Lorentzen, født d. 21.-6.-1923, død d. 25.-1.-1990, søn af Margrethe og Peter Lorentzen. Parret har sønnerne: Preben, født d. 2.-3.-1967 og Henning, født d. 1.-12.-1971.K.U.L. har været medlem af Menighedsrådet siden 1969 og er kirkeværge. L.J.L. overtog gården i 1956 fra faderen. Farfaderen byggede gården i 1874.Ejendomsskyld 930.000. Areal 17,4 ha., heraf 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1874 udvidet i 1924 og ændret i 1976, kvægstald fra 1974, hønsehus fra 1958, garage fra 1985, lade fra 1924, maskinhuse fra 1958 og 1972 samt nedgravet gylletank. Gården drives med en besætning på 17 årskøer og 22 ungdyr af racen RDM, desuden er der nogle høns. Der er 3 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.



-150- NØRRE SKOVVEJ 5, HYGUM SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845162.SIGURD LEHMANN, gårdejer, født d. 16.-10.-1927, søn af Ingeborg og Peter Thomsen Lehmann, gift d. 28.-6.-1958 med Alma Jen- sine Nielsen, hjemmehjælper, født d. 9.-10.-1936, datter af Mathilde og Kristian Nielsen. Parret har børnene: Karen, født d.20.-4.-1961, Bente, født d. 30.-4.-1963 og Kristian, født d. 3.-8.-1969.S.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er vurderingsmand til ejendomsskyld for Rødding Kommune, medlem af bestyrelsen for Forsamlingshuset i Sdr. Hygum og Sønderjyske Forsamlingshuse samt aktiv indenfor Venstre Vælgerforening. Han overtog gården i 1958 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1924. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,2 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 3,3 ha. Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 udvidet i 1974, kostald fra 1909 ændret til kalve i 1964, foderlade fra 1974, maskinhus fra 1964 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 48 årskøer og 52 ungdyr af racen RDM. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.OLLINGVEJ 1, "HJEMSTAVNSGÅRDEN", SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845122. PEDER CONRADSEN, tilsynsførende, født d. 13.-10.-1911, søn af Sine og Nis Emil Conradsen. Gården blev overtaget af Hjemstavnsforeningen d. 1.-1.-1987 fra Peder Conradsen. Ejendommen er selvejende, bygningerne er indrettet som museum med gamle landbrugsmaskiner fra 1600-1900 hestestald og ladetallet samt ting fra husholdningen. P.C. bor på museet.Stuehuset er opført i 1874. Avlsbygningerne består af kvægstald,alle fra 1874 samt maskinhus fra 1950.

faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.

OLLINGVEJ 3, GAMMELMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845275. LAURITZ LAURITZEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1927, søn af Anna og Henrik Lauritzen, gift d. 27.- 3.-1955 med Esther Marie Evald, sygeplejerske, født d. 14.-6.-1931, datter af Magdalene og Gerhard Evald. Parret har døtrene: Birgitte, født d. 7.-9.-1956, Elisabeth, født d. 10.-7.-1958 og Linda, født d. 14.-10.-1975.L.L. overtog gården i 1949 fraEjendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1977, lade fra 1968, maskinhus fra 1980, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives



-151- med en besætning på 6 årsammekøer og 8 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kartofler, byg, rug og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.OLLINGVEJ 5, GAMMELMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845225.BJARNE HOLM, gårdejer, født d. 8.-11.-1955, søn af Gerda og Harald Holm, bor sammen med Hanne Hansen, kontorassistent, født d. 11.-2.-1960, datter af Else og Jes Hansen. Parret har børnene: Dennis, født d. 16.-9.-1982 og Camilla, født 23.-11.-1983. B.H. har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1991 fra Rødding Korn.Ejendomsskyld 720.000. Areal 28,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, maskinhuse fra 1975 og 1984 samt lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug, kartofler og græs til tørrestation. Der er 1 plansilo på gården.B.H. ejer og driver også Gammelmark 16, 6630 Rødding.OLLINGVEJ 14, "NØRREVANG", HYGUM MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-845274.NIELS A. LARSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1933, søn af Marie og Laurids Larsen.N.A.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra faderen. Ejendomsskyld 780.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1875 og restaureret med nyt tag i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 udvidet i 1968, svinestald fra 1959, hønsehus fra 1948, lade fra 1928 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 18 årskøer og 20 ungdyr og racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og plansilo.OVER JELSVEJ 1, "NYGÅRD", OVER JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552387.NIELS MØLLER, gårdejer, født d. 26.-6.-1962, søn af Else Marie og Peter Møller.N.M. er traktorfører og har været på Ladelund Grundskole. Han overtog gården i 1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som farfaderen byggede i 1923.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 35 ha., heraf 3,5 ha. skov, der er frasolgt 6,5 ha.Stuehuset er opført i 1923 og restaureret fra 1975-77. Avlsbygningerne består af fede- svinestald, lade samt mellembygning med garage og værelser alle fra 1992, maskinhus fra 1959 og gylletank, den gamle stald og lade brændte i 1991. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Simmentaler, når stalden er færdig, bliver der en årsproduktion på 3.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rajgræsfrø, byg og hvede. Der er 2 traktorer på gården.OVER JELSVEJ 3, "SØBJERGGÅRD", OVER JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-551237. JENS RAVN, gårdejer, født d. 7.-4.-1915, søn af Paula og Jørgen Ravn, gift d. 26.- 7.-1946 med Anne Marie Petersen, lærer, født d. 2.-6.-1922, datter af Karoline og Christian Petersen. Parret har børnene: Anne Birthe, født d. 20.-6.-1947, Jørgen, født



-152- d. 14.-10.-1949 og Elin, født d. 22.-11.-1955.Anne M. Petersen er med i Kommunalt Omsorgsarbejde. Jens Ravn har været formand for Menighedsrådet i Jels i 15 år, han er hegnssynsmand i Rødding Kommune samt formand for Ungdoms- og Foredragsforeningen i Jels. Han overtog gården i 1946 fra forældrene. Farfaderen byggede gården i 1854 på en udstykning fra "Ravnbjerg", som har været i Ravnslægtens eje siden 1773.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 39,2 ha., heraf 3 ha. skov. Der er bortforpagtet 23,5 ha.Stuehuset er opført i 1854 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1854 moderniseret og udvidet i 1964 og 1969, svinestald fra 1854 ændret til køer i 1969, hestestald fra 1854 senere ændret til fyrrum, garage og værksted, lade fra 1937 og maskinhus fra 1952. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 7 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Simmentaler. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.J.R. driver sammen med børnene "Søbjerggård" som I/S.OVER JELSVEJ 7, "STOKBROGÅRD", OVER JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-551226.JENS PETER RAVN, bonde, født d. 15.-7.-1949, søn af Anne Sofie og Viggo Ravn, gift d. 19.-10.- 1974 med Atie Lepoutre, områdeleder for hjemmepleje, født d. 26.-8.-1951, datter af Trus og Jan Lepoutre, Holland. Parret har børnene: Viggo, født d. 7.- 7.-1977, Aukje, født d. 3.-7.- 1979 og Steffen, født d. 12.-5.-1982.J.P.R. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Venstre i Jels, medlem af Lokalrådet for den Danske Bank i Jelsafdelingen, medlem af Skatte Ankenævnet i Rødding Kommune samt i bestyrelsen for Haderslev Vester Amts Husbondafløserforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1974 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 32,7 ha., heraf 3 ha. eng og 2 ha. juletræer. Der er forpagtet 23,5 ha.Stuehuset er opført i 1795 og restaureret senest fra 1976-82. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1795 ændret og moderniseret til hundekennel og fedekvæg i 1990, sostald fra 1974 og fedesvinestald fra 1979 begge moderniseret og ændret til klimastald i 1987, kombineret maskinhus og lade fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges 1.800 smågrise og 1.700 slagtesvin årligt, der er en besætning på 14 årsammekøer, 17 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Limousine, desuden er der hundekennel med Bouvir des Flamdres samt 1 ridehest. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til Alfax samt ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.PARKVEJ 5, "ENGHOLM", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848424.RICHARD FESTERSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1944, søn af Inger og Hans Festersen, gift d. 23.-11.-1968 med Aase Lundgaard Jensen, medhjælpende hustru, født d. 12.-8.-1946, datter af Ingeborg og Aage Jensen. Parret har børnene: Bo, født d. 31.- 5.-1972, Anne, født d. 15.-11.-1974 og Lene, født d. 19.-5.-1976.



-153- Richard Festersen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1977 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1906.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 62,5 ha., heraf 5,5 ha. skov og 3 ha. eng, der er frasolgt 0,8 ha. Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1882 senere moderniseret og ændret til garage og lager, kostald fra 1959 moderniseret med riste i 1964, svinestald fra før 1920 moderniseret til halmfyr og halmopbevaring i 1987, kornlade og lade begge fra omkr. 1925, maskinhus fra 1976, gylletank og udendørs køresilo. Desuden er der et fodermesterhus fra 1930. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, korn- og plansiloer begge med varm og kold lufts tørreri samt 1 halmfyr. En del af bygningerne ligger på Haderslevvej 19.PRINSENSVEJ 7, "PETERSHOLM", MOJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846451.PEDER CASPERSEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1927, søn af Marie og Jens A. Pedersen, gift d. 4.-6.-1955 med Edith Petersen, husmor, født d. 7.-9.- 1932, datter af Helene og Christian Petersen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 22.- 10.-1956, Hans Christian, født d.6.-10.-1960 og Jens, født d. 18.-12.-1963.P.C.P. overtog gården d. 1.-4.-1981 fra broderen Carl Christian Pedersen. Gården har været i slægtens eje siden 1928.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 55 ha., heraf 12 ha. skov og 5 ha. eng. Der er bort- forpagtet 35 ha.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1860, svinestald og lade begge fra omkr. 1900, hønsehus fra begyndelsen af 1940'erne og maskinhus fra 1951. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. PRÆSTEGÅRDSVEJ 11, "FYRE- LUND", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846106.KAJ MORTEN FRANDSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1938, søn af Kathrine og Peter Fandsen, bor sammen med Anne Gram, købmand, født d. 12.-10.-1940, datter af Ellen og Just Gram. Parret har børnene: Bente, født d. 7.-8.-1960, Per, født d. 29.-6.- 1961, Helle, født d. 13.-6.-1963,Niels Peter, født d. 23.-3.-1964, Robert, født d. 22.-9.-1965, Kim, født d. 12.-12.-1967 og Ina, født d. 17.-3.-1971.K.M.F. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for D.L.G. og medlem af Skatteankenævnet. Han overtog gården i 1963 fra faderen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., der er bortforpagtet 20 ha.



-154-Stuehuset er opført omkr. 1780 restaureret i 1970 og senere udvidet med bl.a. indendørs swimmingpool. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald opført efter brand i 1926 og moderniseret i 1965 samt lade fra 1876 genopført efter brand i 1926. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 1 traktor og halmfyr.PRÆSTEGÅRDSVEJ 23, ØSTER LINDET, 6630 RØDDING.NIELS KLOPPENBORG SKAD, gårdejer. Omtales under Tøndervej 9, 6630 Rødding. N.K.S. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Kaj Barsøe.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 46 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende restaureret sidst i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1920 moderniseret i 1970, svinestald fra 1960, lade fra omkr. 1920 og maskinhus fra 1965.N.K.S. ejer og driver også "Nygaard", Tøndervej 9, 6630 Rødding.PRÆSTESKOVVEJ 1, "PETERSBORG", JELS SKOV, 6630 RØD-DING, tlf. 74-552273.HANS PETER DINESEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1932, søn af Frida og Johannes Dinesen, gift d. 21.- 5.-1960 med Gerda Jensen, husmor, født d. 21.-8.-1934, datter af Ella og Johannes Jensen. Parret har sønnerne: Tommy, født d. 14.-10.-1961, Karsten, født d. 13.-10.-1962, Bjarne, født d. 25.-6.-1964 og Lars, født d. 15.-5.-1968.På gården har man bondegårdsferie. H.P.D. forpagtede gården fra 1960 til overtagelsen i 1965 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1927. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1840 løbende restaureret og udvidet i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 moderniseret i 1970, hønsehus fra 1960 ændret til svinestald i 1966, sostald fra 1969, maskinhus fra 1978 og lade fra 1960. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 29 ungdyr og 13 slagtekalve af racerne SDM og Kødkvæg samt en svineproduktion på 11 årssøer, der produceres 220 slagtesvin årligt, desuden er der nogle hønse samt en hest af racen Nordbagge. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.PRÆSTESKOVVEJ 2, JELS SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-552180. ELLEN MARGRETHE ANKER, gårdejer, født d. 30.-6.-1927, datter af Marie og Jes Råben, gift d. 27.-5.-1950 med Anton Anker, født d. 19.-4.-1913, død d. 22.- 10.-1981, søn af Anna og Jørgen Anker. Parret har børnene: Flemming, født d. 28.-6.-1949 og Eva, født d. 2.-12.-1950.Gården blev overtaget d. 15.-6.- 1971 fra Jørgen Petersen.Ejendomsskyld 720.000. Areal 13,3 ha., der er bortforpagtet 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1929 og maskinhus fra 1932.PRÆSTESKOVVEJ 3, "NISSENSTOFTE", JELS SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-552176. HOLGER BERTELSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1935, søn af Signe og Hans Bertelsen, gift d. 26.-3.-1958 med Anna Marie Skjold, hjemmehjælper, født d. 25.-2.-1938, datter



-155- af Mimmi og Boy Skjold. Parret har børnene: Signe Marie, født d. 2.-6.-1959, Hans Erik, født d. 15.-5.-1960, Anne Birgitte, født d. 7.-10.-1962, Helge, født d. 29.-9.-1965 og Brian, født d. 26.-9.-1972.H.B. er uddannet tømrer og har været på Gråsten og Haslev landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-3.-1958 fra Christian Pedersen. Gården blev bygget af tipoldefaderen i 1870.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 7 ha. skov.Stuehuset er opført i 1870 løbende restaureret bl.a. med nyt tag i 1921. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 ændret og moderniseret i 1972, s vinestald fra 1975, fravænningsstald fra 1977, lade fra 1976, maskinhus fra 1980 samt gastætte siloer fra 1985 og 1989. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, alle smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøde er havre. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og træfyr.

Henning, født d. 20.-2.-1958, Thorkild, født d. 4.- 1.-8.-1962.

PRÆSTESKOVVEJ 4, "SKOVLY", JELS SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-551157.CHRISTIAN FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1920, søn af Marie og Lorens Frederiksen, gift d. 19.-7.-1952 med Anne Marie Jørgensen Dall, husmor, født d. 5.-10.-1927, datter af Johanne og Søren Jørgensen Dall. Parret har børnene: Søren Christian, født d. 5.-2.-1955, Niels 9.-1961 og Kirsten Marie, født d.C.F. overtog gården i 1950 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1930. Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 2,3 ha. Der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 ombygget i 1914 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1943, lade fra 1931 og maskinhus fra 1950. På gården er der 50 høns. Der er 1 traktor og kornsilo.PRÆSTESKOVVEJ 5, "JAKOBSMINDE", JELS SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-552966. HANS HANSEN, husmand, født d. 25.-1.-1931, søn af Marie og Niels Hansen, gift d. 29.-3.-1957 med Kristine Bruun, medhjælpende hustru, født d. 1.-4.-1931, datter af Marie Lise og Jens Andreasen Bruun. Parret har sønnerne: Bjarne, født d. 19.-11.-1956 og Allan, født d. 2.-11.-1969.H.H. overtog gården d. 8.-4.-1986 fra Anders Bindeballe.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 6,3 ha., der er 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1847 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1976, lade fra 1974 udvidet i 1978, maskinhus fra 1981 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træ- og oliefyr.RAMSHERRED 16, "ØSTERGÅRD", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-822188. KJELD BURGDORF, gårdejer, født d. 12.-7.-1951, søn af Petra og Johannes Burgdorf, gift d. 28.-6.-1975 med Tove Bredtoft, sygehjælper, født d. 21.-8.-1953, datter af Esther og Harald Bredtoft. Parret har døtrene: Susanna, født d. 5.-4.-1976, Janne, født d. 23.-6.-1977, Helena, født d. 2.-3.-1979, Dina, født d. 25.-9.-1980, Lotte Louise, født d. 3.-3.-1985 og Anne Marie, født d. 15.-3.-1989.K.B. er lærer og har været på Borris Grundskole. Han overtog gården i 1983 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 60 ha., heraf 2 ha. krat og skov samt 8 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1851 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-156- stald fra 1924 moderniseret til løsdrift i 1991, lade fra 1851 samt hal med løsdriftsstald og maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 1 årsso, 3 rideheste samt nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, frøgræs og lucerne. Der er 2 traktorer, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.RAMSHERRED 22A, BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-841559.CHRESTEN HANSEN CHRESTENSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1921, søn af Dora og Sophus Chrestensen, gift d. 26.-2.-1953 med Christine Lindal, husmor, født d. 14.-2.- 1929, datter af Peter Lindal. Parret har datteren Margit, født d. 4.-9.-1963.C.H.C. overtog gården i august 1947 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 650.000. Areal 16,2 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 3 ha. er eng. Der er bortforpagte! 16 ha.Stuehuset er opført i 1884 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omrk. 1900 udvidet og moderniseret i 1966 samt lade fra 1920. På gården er der nogle høns. Der er 1 traktor. RIBEVEJ 2, 6630 RØDDING.KARL BUCK, husmand, født d. 30.-8.-1914, søn af Valborg og Henrik Buck, gift i 1943 med Mette Pedersen, husmor, født d. 3.-2.-1921, datter af A. og P. O. Pedersen. Parret har børnene: Kirsten, Lisbeth, Henrik og Peder.K.B. har været på Høng Husmandsskole og Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1943 fra Statens Jordlovsudvalg.Ejendomsskyld 625.000. Areal 16,2 ha., der er bortforpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1943 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1943 moderniseret til kreaturer i 1958, hønsehus fra 1952 og lade fra 1943. Der er 1 traktor på gården.RIBEVEJ 4, 6630 RØDDING, tlf. 74-841755.TAGE HOLM, anlægsgartner, født d. 10.-6.-1940, søn af Oline og Peter Holm, gift d. 3.-8.-1963 med Edel Andresen, sygehjælper, født d. 20.-10.-1943, datter af Mette Kjerstine og Magnus Andresen. Parret har børnene: Michael, født d. 11.-8.-1970 og Malene, født d. 9.-1.-1973.Parret overtog gården d. l.-ll.- 1983 fra Sander Haulrick. Areal 13 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af 1 hal fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterraps. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver og træfyr.RIBEVEJ 5, "LILLE BRØSTRUPGÅRD", BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-841269.PETER MADSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1920, søn af Agnes og Jakob Madsen.P.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Hygum Hjemstavnsforening og Hygum Sogns Borgerforening. Han overtog gården d. 1.-1.-1959 fra faderen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32,3 ha., der er bortforpagtet 32 ha.



-157- "Lille Brøstrupgård"s stuehus er opført i 1830 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, svinestalde fra 1830 og 1954, lade fra 1865 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på ca. 150 stk. årligt. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri samt træ- og oliefyr.
RIBEVEJ 7, BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845150.MARTIN TH. PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1932, søn af Astrid og Svend Pedersen, gift d. 5.-12.-1959 med Edith Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-10.-1939, datter af Johanne og Hans Thomsen. Parret har børnene: Lona, født d. 25.-3.-1964 og Else Marie, født d. 4.-9.-1960. M.T.P. er specialarbejder og har været på Odense Husmandsskole. Lunding.Ejendomsskyld 760.000. Areal 18,2 Han overtog gården i oktober 1959 fra Johannesha.Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1918 og lade fra 1945. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 7 ungdyr og 8 slagtekalve af Kødkvægsrace, desuden er der 2 heste af racen Oldenborg. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

M.N.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han Wonsbeck.

RIBEVEJ 10, BRØSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-845149.MADS NIELSEN BYRIEL, gårdejer, født d. 17.-6.-1917, søn af Ben- tine og Peter Jensen Byriel, gift d. 20.-4.-1946 med Gerda Jensen, husmor, født d. 6.-9.-1921, datter af Anne og Hans Christian Jensen. Parret har børnene: Finn, født d. 3.-3.-1949, Gunnar, født d. 17.-1.-1952, Gunhild, født d. 2.-1.-1956 og Solvejg, født d. 23.-5.-1958.overtog gården i 1954 fra AageEjendomsskyld 800.000. Areal 24 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. mose. Der er bort- forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret senest i 1986. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1940 samt maskinhus og værksted fra 1965. Der er 1 traktor på gården.



-158- RIBEVEJ 76, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845488. ANDREAS B. CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1953, søn af Anne Sofie og Hans Christensen.A.B.C. overtog gården d. 31.-12.- 1990 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 25 ha.Stuehuset er opført før 1860 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1954 moderniseret i 1975, spaltestald til ungkreaturer fra 1978, lade fra 1952 og maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er på 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.RIBEVEJ 83, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845228.JOHANNES JENSEN, landmand, født d. 29.-10.-1923, søn af Kirsten Marie og Niels Christian Jensen, gift d. 23.-5.-1952 med Edith Andersen Hjuler, kontorassistent, født d. 10.-2.-1931, datter af Karen Marie og Peter Andersen Hjuler. Parret har sønnen Peter, født d. 19.-5.-1953.J.J. er lagermedhjælper og har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1953 fra Alfred Olsen.Ejendomsskyld 790.000. Areal 7,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1965 samt kombineret lade og maskinhus fra 1980. Der er 1 traktor og træfyr.RIBEVEJ 84, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845526.HANS WARMING, gårdejer, født d. 27.-8.-1953, søn af Grethe og Christian Warming, gift d. 10.-6.-1978 med Lene Vest, bogholder, født d. 10.-7.-1957, datter af Marie og Kaj Vest. Parret har børnene: Klaus, født d. 14.-7.-1979, Jens, født d. 9.-1.-1981, Merete, født d. 20.-5.-1986 og Kristian, født d. 9.-3.-1988.H.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1979 fra Hans Conradsen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 56,5 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha.Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 udvidet og moderniseret i 1979, garage til bil og traktor fra 1934, staklade fra 1982, maskinhus fra 1976, gylletank og udendørs silo til roetoppe. Gården drives med en besætning på 48 årskøer og 58 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus.RIBEVEJ 91, "VANGGÅRD", FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845525.HELGE HANSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1944, søn af Inger og Aage Hansen, gift d. 28.-10.-1967 med Karen E. Olesen, kontorassistent, født d. 2.-3.-1947, datter af Maren og Alfred Olesen. Parret har børnene: Annette, født d. 19.-6.-1973 og Jesper, født d. 28.-12.-1975.H.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev tilbagekøbt til familien i 1913.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 ændret til svin i 1969, sostald fra 1969 udvidet i 1972, fedesvinestald fra 1978, lade fra 1932, maskinhus fra 1979, gastæt silo til korn fra 1983 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.



-159- RIBEVEJ 98, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845134. JØRGEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1942, søn af Helga og Knud Knudsen, gift d. 13.-5.— 1967 med Else Fredslund, medhjælpende hustru, født d. 9.-11.— 1947, datter af Gerda og Aksel Fredslund.Parret har børnene: Klaus Erik, født d. 1.-7.-1968, Knud Ole, født d. 9.-7.-1971 og Inge Lise, født d. 13.-5.-1978.J.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Hans Peter Holm.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 udvidet og moderniseret i 1978-79, svinestald fra 1955 ændret til kalve i 1988, bilgarage og lade begge fra 1929 samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en bestætning på 43 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og kornsilo.RIBEVEJ 99, HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845402.ANTONI STENGER, landmand, født d. 29.-5.-1952, søn af Diddi og Laurids Stenger, gift d. 9.-4.- 1977 med Jessie Nissen, sygeplejerske, født d. 30.-5.-1955, datter af Ninna og Aage Nissen. Parret har børnene: Laust, født d. 24.-2-1979, Johanne, født d. 25.-11.-1980 og Peter, født d. 2.-2.-1989.A.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen i sønder Hygum samt kasserer i Husmandsforeningen. Han overtog gården i 1976 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 18 ha., der er forpagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 moderniseret til kalve og goldkøer i 1978, kvægstald fra 1978, foderlade, maskinhus og gastæt silo alle fra 1979 samt gylletank med Linkogas. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner, markvandingsanlæg og kornsilo. På gården er ansat 1 medhjælper.RIBEVEJ 100, "VESTERBÆKGÅRD", FÆSTED, 6630 RØDDING, tlf. 74-845241.HANS JØRGEN KLINKBY HANSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1943, søn af Inge og Anders Klinkby Hansen, gift d. 13.-10.-1973 med Thyra Marie Jørgensen, damefrisør, født d. 15.-8.-1950, datter af Greth og Jens Jørgensen. Parret har børnene: Ole, født d. 1.-9.-1975, Søren, født d. 21.-11.-1977 og Anders, født d. 12.-9.-1986.H.J.K.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra forældrene. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 35 ha., der er frasolgt 46 ha.Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1976, lade samt køle- og lagerrum i de bestående kvæg- og svinestalde. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af jordbær, hvidkål, rødkål, kinakål, gulerødder, kartofler, byg, hvede og græs. Der er 6 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo og varm lufts tørrreri. På gården er ansat 2-4 medhjælpere og 2-4 skolebørn. Maskinstation bruges til markarbejdet.



-160- RIBEVEJ 116, "VESTGÅRD", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74- 845288.SØREN JENSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1922, søn af Dagmar Alexander og Therkel Jensen, gift d. 20.-7.-1963 med Anne Lise Bennesen, husmor, født d. 7.-4.-1937, datter af Rikke og Jens Bennesen. Parret har datteren Karin, født d. 7.-7.-1965. S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Michael Schults.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 46 ha., heraf 2 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 moderniseret i 1974, svinestald fra omkr. 1920 senere ændret og moderniseret til fedetyre, hønsehus fra 1934, lade fra 1923 og maskinhus fra 1920. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 35 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 rideheste af racen Dansk Varmblod samt lidt høns, gæs og ænder. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts eltørreri.RIBEVEJ 118, "OKSLUND", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845480.HANS A. PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1939, søn af Erna og Peder N. Pedersen, gift d. 7.-1.-1965 med Tove Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 14.-8.-1940, datter af Marie Margrethe og Niels Pauli Schmidt. Parret har døtrene: Margrethe, født d. 26.-7.-1965, Marianne, født d. 9.-10.-1967, Jette, født d. 8.-12.-1972 og Kristina, født d. 28.-5.-1974.H.A.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Gråsten Landbrugsskole, repræsentant i Hedeselskabet samt medlem af bestyrelsen for Linko Gas A.M.B.A. Han forpagtede gården fra 1970 til overtagelsen i 1972 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1780. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. eng. Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 udvidet og moderniseret i 1973, ungdyrstald fra 1973, svinestald fra 1954 ændret til kalve i 1975, værksted fra 1970, lade fra 1909, maskinhus fra 1977, gastæt silo fra 1969, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 110 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler og fremavlet byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.RIBEVEJ 124, HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845133.SVEND SØNDERUP DIXEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1948, søn af Elly og Valdemar Dixen, gift d. 3.-8.-1985 med Birthe Saabye, medhjælpende hustru, født d. 5.-9.-1950, datter af Dora og Frede Saaby. Parret har datteren Helle, født d. 1.-7.-1986.S.S.D. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1923.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., der er forpagtet 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald



-161- fra 1972, svine- og ungdyrstald fra 1930, lade fra 1975, maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 30 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt, desuden er der 1 ridehest og 1 pony. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. ROJBØLVEJ 1, ROJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846570.PETER MØLLER, vognmand, født d. 5.-2.-1951, søn af Petra og Christian Møller, gift d. 27.- 8.-1976 med Else Marie Christensen, kontorassistent, født d. 6.- 12.-1954, datter af Edel og Kjeld Christensen. Parret har børnene: Kenneth, født d. 14.-5.-1977 og Tina, født d. 7.-8.-1980.P.M. har været på BygholmLandbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra faderen.Ejendomsskyld 990.000. Areal 20 ha., der er bortforpagte! 19 ha.Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1939. Der er 1 gummiged samt anpart i vindmølle. P.M. driver vognmandsfirma fra gården.ROJBØLVEJ 2, "DALGAARD", ROJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846558.JOHAN MARIEGåRD, gårdejer, født d. 4.-11.-1955, søn af Bodil og Aage Mariegård, gift d. 28.-11.-1987 med Gerda Vodder, medhjælpende hustru, født d. 25.-10.-1949, datter af Edith og Ditlev Vodder. Parret har børnene: Morten, født d. 22.-9.-1980, Mette, født d. 29.-8.-1982 og Søren, født d. 31.-8.-1985.G.V. arbejder som pædagogmedhjælper og er medlem af bestyrelsen for Gymnastikforeningen i Øster Lindet. J.M. har været på Ladelund Grundsskole og Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1987 fra faderen, som købte den i 1960. Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 65 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 85 ha.Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1991, ungkvægstald fra 1978, kyllingehus fra 1987, foderlade fra 1992, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en kyllingeproduktion på 45.000 stk. 6 gange årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vårbyg og havre. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt kulfyr. På gården er ansat 1 fodermester.ROJBØLVEJ 3, ROJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846269.AAGE MARIEGAARD, gårdejer, født d. 30.-5.-1922, søn af Anna og Søren Mariegaard, gift d. 14.-4.-1951 med Bodil Phillipsen, født d. 8.-2.-1924, datter af Anne Marie og Johan Phillipsen. Parret har børnene: Nanna, født d. 23.-1.-1953 og Johan, født d. 4.-11.-1955.AA.M. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987 fra Johan Mariegaard. Ejendomsskyld 700.000. Areal 11 ha., der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt garage og lade alle fra 1951. Der er anpart i vindmølle.ROJBØLVEJ 5, "GRØNGÅRD", ROJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-842807.CHRISTIAN REFSTRLJP, gårdejer, født d. 23.-8.-1910, søn af Sissel og Morten Ref- strup, gift d. 9.-4.-1939 med Rigmor Søndergård, husmor, født d. 21.-9.-1916, datter af Kirstine og Svend Søndergård. Parret har sønnen Jens Arne, født d. 2.-5.-1942. C.R. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1939 fra svigerfaderen.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60 ha., der er bortforpagtet 59 ha.



-162- "Grøngård"s stuehus er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svine- stalde begge fra 1911, lade fra 1952 og maskinhus fra 1955. Der er 2 traktorer og 1 plansilo.
ROJBØLVEJ 7, "VEJBÆKGÅRD", RO3BØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-846356.KARL THORUP, gårdejer, født d. 10.-10.-1951, søn af Erna og Poul Thorup, gift d. 28.-6.-1974 med Kirsten Christensen, kontorassistent, født d. 25.-3.-1952, datter af Doris og Thorkild Christensen. Parret har børnene: Anne, født d. 18.-9.-1976, Maja, født d. 7.-9.-1979 og Lene, født d. 11.-3.-1984.K.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra faderen. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 50 ha., 6 ha. er eng. Der er for- pagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, kalvestald fra 1986, lade fra 1975 udvidet i 1978 og 1979, maskinhus fra 1989, gastæt silo til korn fra 1991 samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM samt nogle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og havre. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper. RUNDKÆRVEJ 2, "RIBER- GÅRD", 6630 RØDDING, tlf. 74-841089.KNUD VESTERGAARD, gårdejer, født d. 20.-3.- 1936, søn af Anne Mary og Thorvald Vestergaard, gift d. 28.-4.-1962 med Kirsten Hansen, medhjælpende hustru, født d. 15.-8.-1942, datter af Rigmor og Andreas Hansen. Parret harbørnene: Anette, født d. 6.-1.-1965, Inge, født d. 10.-9.-1967 og Dorte, født d. 16.- 10.-1978. K.V. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Frede Hansen. K.H.'s oldefader købte gården i 1907.Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 56,8 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha. Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 moderniseret i 1974, spaltestald til ungkreaturer fra 1974, svinestald fra 1857 ændret til ungkreaturer og garage i 1974, lade fra 1984, foderlade fra 1976, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er fremavlsbyg. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.



-163-RUNDKÆRVEJ 4, "RUNDKÆRGÅRD", RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-842936.NIELS PETER LAURSEN BÆLUM, gårdejer, født d. 12.-10.-1963, søn af Sonja og Jes Laursen Bælum.N.P.L.B. har været på Riber Kjærgård Grundskole og Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1990 fra Jørgen Erik Juhl.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1896 og senest restaureret i 1991 med nyt tag. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1940 moderniseret omkr. 1960, ungdyrstald fra 1963, svinestald fra omkr. 1896 ændret til kalve i 1990, lade fra omkr. 1920, maskinhus fra 1975 og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 35 ungdyr og 70 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.RUNDKÆRVEJ 6, ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841165.PEDER EBSEN BOLDT, gårdejer, født d. 3.-3.-1942, søn af Astrid Ebsen og Hans Boldt, gift d. 23.-8.-1975 med Inga Jørgensen, husholdningskonsulent, født d. 24.-4.- 1946, datter af Edith og Poul Jørgensen. Parret har sønnerne: Niels, født d. 17.-5.- 1976, Lars, født d. 15.-9.-1978 og Jens, født d. 21.-5.-1982.P.E.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra faderen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,3 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 0,8 ha. skov. Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, halmlade fra 1973 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 26 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer på gården.RUNDKÆRVEJ 8, "HØJMOSEGÅRD", RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841166.EJNER JØNSSON, gårdejer, født d. 18.-4.-1939, gift d. 27.-3.-1963 med Anna Jønsson, medhjælpende hustru, født d. 29.-5.-1944. Parret har børnene: Birgitte, født d. 17.- 10.-1964, Kim, født d. 26.-3.-1966, Johan Villi, født d. 19.-12.-1967, Lars, født d. 9.-3.-1970 og Knud, født d. 5.-4.-1973.E.J. overtog gården i 1963 fra Jakob Kloppenborg.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948 udvidet og moderniseret i 1976, ungkvægstald og maskinhus begge fra 1976, kalvestald og foderlade begge fra 1991 samt indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer samt 1 græssnitter. På gården er ansat 2 skoledrenge.RØDDINGGÅRDSVEJ 1, "RØDDINGGÅRD", 6630 RØDDING, tlf. 74-841204.AKSEL H. CHRISTENSEN, godsinspektør.A.H.C. har har i 12 år været formand for Frøavlerforeningen for Sønderjylland, været medlem af Tolvmandsforeningens hovedbestyrelse i 4 år og været medlem af Andelsgrovvareselskabets bestyrelse i en årrække. Han overtog gården i 1969 fra Lars Stau- ning Jensen. Gården er en hovedgård, som fra 1565-1579 var ejet hertug Hans, fra 1595 og indtil slutningen af det 18. århundrede var gården ejet af kongefamilien. Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 93 ha., heraf 8 ha. skov.Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret, desuden er der 2 andre boliger. Avlsbygningerne, som består af 1.000 m2 stalde, blev i 1991 renoveret og ændret til ren fedesvineproduktion, desuden er der lade og maskinhus. Gården drives med en fedesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og sukkerroer. Der er 3 traktorer, kornsilo, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 bestyrer og 1 medhjælper.A.H.C. driver også "Shackenborg Gods" for lensgreve Schack.



-164-RØDDINGGÅRDSVEJ 7, "HUNDEBØL MASKINSTATION", HUNDEBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-841278.HOLGER ANDERSEN, maskinstationejer/gårdejer, født d. 3.-5.-1928, søn af Didde og Peter Andersen, gift d. 22.-11.-1952 med Asta Jensen, husmor, født d. 5.-6.-1925, datter af Anna og Mathias Jensen. Parret har døtrene: Birthe, født d. 2.-6.-1953 og Ulla, født d. 16.-4.-1958.H.A. overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Hans Horstmann.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 2 ha. er eng. Der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958 moderniseret med spalter omkr. 1977 samt maskinhuse fra 1973 og 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græsfrø, raps, ærter, byg og hvede. Der er 9 traktorer, 3 mejetærskere, 2 finsnittere, 3 sprøjter, slåmaskine, roeoptager, gravemaskine, rendegraver, gummiged, slamsuger samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælpere.H.A. ejer og driver også Låsledvej 31, 6630 Rødding. RÅHEDEVEJ 4, SKOVLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855294. JENS A. PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1936, søn af Anne og Vagn Pedersen, gift d. 8.-9.- 1961 med Ragnhild Christensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-2.-1938, datter af Karen Astrid og Villas Christensen. Parret har børnene: Vagn, født d. 5.-2.-1962, Claus, født d. 26.-9.- 1964 og Solvej, født d. 3.-11.-1970. R.C. er uddannet håndarbejdslærer. J.A.P. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af Læplantnings- lauget. Parret overtog gården i 1962 fra J.A.P.'s fader.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 31,4 ha., heraf 1 ha. plantage og skov. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 restaureret i 1968 og udvidet i 1978, svinestald fra 1953, halmlade fra 1980, maskinhus fra 1982, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 39 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, varm og kold lufts tørreri samt anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til kartofler og ensilering.SDR. HEDE 3, "SKOVBO", HYGUM SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-845423.HENRY NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1924, søn af Sofie og Jens Aage Nielsen, gift d. 16.-4.-1955 med Anna Nissen, husmor, født d. 14.-11.-1923, datter af Hanna og Nis H. Nissen. Parret har børnene: Jens Aage, født d. 22.-11.-1956, Hanna, født d. 6.-6.-1958 og Elisabeth, født d. 20.-6.-1962.H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Iver Schmidt,Ejendomsskyld 800.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 ombygget i 1974, hønsehus fra 1955 senere ændret til kalve, lade fra 1928, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på II årsammekøer og 25 ungdyr af racerne Jersey og Charolais, der har tidligere været en malkekobesætning på gården, men den er under afvikling. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 traktorer.
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Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården Ejendomsskyld 610.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt

SDR. SKOVVEJ 1, KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847138. HANS VERNER LARSEN, landmand, født d. 18.-8.-1930, søn af Emma og Ejnar Larsen, gift d. 23.-12.-1956 med Inge Johanne Bruun, født d. 14.-10.-1934, datter af Kirstine og Peter Bruun. Parret har børnene: Anna Margrethe, født d. 22.-7.-1960 og Jørgen, født d. 10.-5.-1963.H.V.L. har været på Hoptrup d. 15.-10.-1956 fra Ejvind Jensen. 5 ha.Stuehuset er opført i 1923 og senest udvidet i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 udvidet i 1964, svinestald fra 1923, kombineret hønsehus og maskinhus fra 1968 samt halmlade fra 1970. På gården er der 3 ungdyr af racen Jersey samt 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og plansilo, desuden er der markvandingsanlæg i fællesskab med nabo.SDR. SKOVVEJ 2, "SØNDERDAM", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847265. GUNNAR JØRGENSEN, landmand, født d. 17.-12.-1931, søn af Kirstine og Theodor Jørgensen, gift d. 30.-3.-1964 med Margit Juhl, medhjælpende hustru, født d. 29.-3.- 1935, datter af Marie og Jens Juhl. Parret har børnene: Kirsten, født d. 30.-8.-1965 og Jens Peter, født d. 30.-9.-1969.G.J. har været på Vinding Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet som kasserer. Han overtog gården i 1964 fra Inger og Christian Larsen.Ejendomsskyld 930.000. Areal 12,5 ha., der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1864 restaureret og udvidet i 1972 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 udvidet og moderniseret i 1973, ungdyrstald fra 1962, kombineret garage og lager fra 1966, lade fra 1931, maskinhus fra 1979 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.SDR. SKOVVEJ 4, "SKOVBO", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847217.HANS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1943, søn af Bothilde og Chresten Nielsen, bor sammen med Conni Madsen, tekstilarbejder, født d. 15.-3.-1943, datter af Elly og Ejler Nielsen.H.C.N. er fabriksarbejder, han har været på Dalum og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården i 1981 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er bortforpagtet 22 ha.Stuehuset er opført omkr. 1945. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1945 ændret til svin i 1972, svinestald og maskinhus begge fra 1983 samt lade fra 1951. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges 300 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.SDR. SKOVVEJ 7, "STENKÆR", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847266.HARALD JACOBSEN, husmand, født d. 7.-6.-1934, søn af Nicoline og Godtfred Jacobsen, gift d. 8.-4.-1956 med Marente Marie Evertsen, husmor, født d. 26.-5.-1930, datter af Bodil og Peter Evertsen. Parret har børnene: Solvejg, født d. 12.-7.-1956, Bodil, født d. 4.-12.-1957, Harry, født d. 30.-12.-1958, Leo, født d. 30.-1.-1960, Brian, født d. 30.-3.-1962, Anita, født d. 11.-9.-1963 og Benny, født d. 19.-8.-1966.H.J. overtog gården i 1956 fra Astrid Hansen.Ejendomsskyld 740.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 ændret til ungkreaturer i 1972, kostald fra 1972, lade fra 1926 og maskinhus



-166- fra 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og hvede. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.

Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består 1932 og maskinhus fra 1976.

SDR. SKOVVEJ 8, KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847135. GERDA LAURITZEN, husmand, født d. 25.-10.-1924, datter af Ane Marie og Ludvig Gemke, gift med Anton Lauritzen. Parret har tvillingerne Bent og Leif, født d. 18.-11.-1950.G.L. overtog gården i 1947 fra faderen.Ejendomsskyld 410.000. Areal 7,8 ha., der er bortforpagtet 7,5 ha. af kvægstald fra 1978, lade fra
SDR. SKOVVEJ 9, KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847269. KNUD WRAAE PEDERSEN, husmand, født d. 17.-1.-1933, søn af Anne og Peder Pedersen, gift d. 6.-11.-1957 med Sophie Westesen, husmand, født d. 4.-4.-1934, datter af Frederikke og Jeppe Westesen. Parret har børnene: Anne Sophie, født d. 5.-11.-1958 og Gustav, født d. 1.-1.-1962.K.W.P. arbejder på Rockwool, han har været på Hammerum Landbrugsskole og er formand for Husmandsforeningen samt medlem af bestyrelsen for Nærbutikken. Han overtog gården i 1957 fra Christian Berg. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 7,9 ha.Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 ændret til svin i 1969, svinestald opført i 2 etager i 1970, svinestald fra 1974 og maskinhus fra 1963. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 600 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 2 halmpressere, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.SDR. SKOVVEJ 11, "SKOVVANG", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847270. CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1946, søn af Signe og Peter Bossen Jørgensen, gift d. 30.-5.-1970 med Lone Karlsbæk, lærer, født d. 31.-8.-1950, datter af Dagny og Gudmund Karlsbæk. Parret har sønnerne: Rene, født d. 13.-12.-1970 og Kim, født d. 9.-5.-1973.C.J. har været på Dalum Landbrugsskole. L.K. er kasserer i Forsamlingshuset. C.J. overtog gården i september 1969 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 60 ha., der er forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført i 1854 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1854 udvidet med trimpel i 1933 og atter udvidet og moderniseret i 1973, møddinghus fra 1988, svinestald fra omkr. 1854 ændret til kalve i 1973, garage til traktor og biler fra 1958, lade med limtræsbuer fra 1922, foderlade fra 1973, maskinhus fra 1985 samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 58 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng.



-167- SILKEBORGVEJ 2, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855381. VIGGO BRUHN, gårdejer, født d. 27.-12.-1945, søn af Karen og Alfred Bruhn, gift d. 3.-11.-1972 med Lissi Petra Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.-8.-1951, datter af Metha og Christian Hansen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 10.-11.-1973, Jens Christian, født d. 11.-3.-1976 og Karen Johanne, født d. 18.-6.-1982.V.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Kontrolforeningen, kredsformand i Landboforening N.S.V. samt medlem af kredsbestyrelsen for mejeriet M.D. Food. V.B. overtog gården d. 1.-11.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 80 ha.Stuehuset er opført før 1850 og total restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1850 moderniseret og udvidet i 1974 og 1978, ungkvægstald fra 1978, svinestald fra før 1850 ændret, moderniseret og udvidet i 1973 samt udvidet igen i 1978, foderlade fra 1990, maskinhus fra 1976, gylletank, indendørs kørsilo samt anden køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 20 slag- tekalve af racen SDM samt 1 årsammeko og 3 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 1 minilæsser, varm og kold lufts tørreri samt anpart i vindmølle. På gården er ansat 1 fodermester.SKAFTKÆR 1, "SKAFTKÆR", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-820255.HENNING PHILIPSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1962, søn af Agnes og Hans Philipsen, gift d. 24.-5.- 1990 med Conny Jensen, butiksassistent, født d. 13.-9.-1961, datter af Birgit og Hans Jensen. Parret har døtrene: Camilla, født d. 7.-11.-1987 og Trine, født d. 31.-7.-1990.H.P. arbejder som chauffør. Han overtog gården d. 1.-5.-1990 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 860.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1934 samt maskinhus fra før 1900. Gårdens besætning er på 3 moderfår og 1 stud. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg og hvede. Der er 1 traktor og træfyr.SKODBORG KIRKEVEJ 5, "SKATKÆR", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 848433. NANNA HØRLUCK HANSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1943, datter af Helga og Anders Hørliick, gift d. 29.-6.-1968 med Søren Robert Hansen, dyrlæge, født d. 4.-3.-1937, søn af Jenny og Robert Hansen. Parret har sønnen Sune, født d. 21.-12.-1969.N.H.H. er uddannelsesvejleder og husholdningslærer, hun er medlem af bestyrelsen for Plantningsselskabet i Sønderjylland, medlem af repræsentantskabet for Nykredit samt formand for Venstre i Skodborg og i bestyrelsen for Håndarbejdets fremmes Seminarium. Hun overtog halvparten af gården i 1980 og resten i 1990 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1905. Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 104 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 3,5 ha. Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 ændret til svin i 1969, svinestald fra 1928 senere moderniseret, lade fra 1928 og 2 maskinhuse.



-168-Desuden er der et fodermesterhus fra omkr. 1900. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer og 8 ungdyr af blandet kødrace samt en slagtesvineproduktion på 2.800 stk. årligt, desuden er der 40 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo og plansilo begge med varm og kold lufts tørreri samt 1 halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.SKODBORGSKOVVEJ 7, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848003.ULLA HANSEN, deltidslandmand, født d. 27.-10.-1970, datter af Bente og Aage Hansen, bor sammen med Peter Nielsen, deltidslandmand, født d. 6.-8.-1971, søn af Eva og Gunnar Nielsen.U.H. arbejer som revisor. P.N. er lagermand. Parret overtog gården d. 15.-2.-1992 fra Niels Ove Skøtt.Ejendomsskyld 520.000. Areal 6 ha., der er bortforpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1914 udvidet i 1958 samt lade fra 1914. På gården er der nogle høns. Der er 1 traktor. SKODBORGSKOVVEJ 10, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848386.HANS JØRGEN BACKMANN, gårdejer, født d. 4.-10.-1932, søn af Kirstine Marie og Hans Peter Backmann, gift d. 26.-10.-1956 med Lilli Helene Madsen, sygehjælper, født d. 8.-4.-1935, datter af Emilie og Mads Christian Madsen. Parret har børnene: Birte Emilie, født d. 15.-5.-1958,Hans Flemming, født d. 7.-4.-1960, Jonna Kirstine, født d. 31.-5.-1966 og Leif, født d.5.-10.-1968.H.J.B. har været specialarbejder, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for L.O.F. Han overtog gården i 1964 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1905. D. 1.-12.-1989 blev gården solgt til Jens Christian Christensen, Gejlager 14, Skodborg, 6600 Vejen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23,6 ha.Stuehuset er opført i 1904 og restaureret fra 1973-74. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975 ændret til kornlade i 1981, lager og garager fra 1950 samt lade og maskinhus begge fra 1981. Der er kornsilo, plansilo, kold lufts tørreri samt halmfyr.SKODBORGSKOVVEJ 11, "SKOLEGÅRDEN", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848300. JENS OTTE, gårdejer, født d. 2.-3.-1929, søn af Marie og Mads Otte, gift d. 26.-9.-1962 med Nora Miang, husholdningslærer, født d. 29.-12.-1934, datter af Kathrine og Jørgen Miang. Parret har tvillingerne Evy og Carsten, født d. 11.-5.-1964.J.O. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Niels Nissen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 19,5 ha., der er forpagtet 29 ha.Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 renoveret og udvidet i 1977, kombineret maskinhus og foderlade fra 1975, fyrelade fra 1921, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en



-169- besætning på 38 årskøer, 34 ungdyr og 19 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri samt halmfyr.SKODBORGSKOVVEJ 12, "NYGÅRD", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848377.HELGE ELLGÄRD KJELDSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1933, søn af Marie og Nathanael Kjeldsen, gift d. 10.-4.-1963 med Anna-Margrethe Omby, lærer, født d. 3.-10.-1936, datter af Ella og Gunnar Omby. Parret har børnene: Dorte, født d. 12.-7.-1964, Vibeke, født d. 22.-2.-1968, Ina, født d. 22.-12.-1970 og Jorith, født d. 11.-10.-1972. H.E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1962 fra Hans Buhl.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,7 ha., heraf 3,7 ha. skov.Stuehuset er opført i 1841 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1965, ungkvægstald fra 1974, lade fra 1941, maskinhus fra 1968 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM, desuden er der I pony. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt 1 træfyr.SKODBORGSKOVVEJ 14, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848472.SONJA PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1936, datter af Christine og Peter Jensen, gift d. 12.-10.-1956 med Werner Nielsen Pedersen, født d. 27.-6.- 1920, søn af Maren og Hans Nielsen Pedersen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 13.-2.-1957, Christian, født d. 30.-9.-1958,Bodil, født d. 3.-1.-1960, Hanne, født d. 23.-7.-1961, Henning, født d. 22.-7.-1964 og Eva, født d. 27.-1.-1966.Gården blev overtaget i 1952 fra W.N.P.'s moder.Ejendomsskyld 410.000. Areal 8 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagte! 7 ha. Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1922, værksted og garager fra 1970 samt maskinhus fra 1965. Gårdens besætning er på 4 moderfår af racen Texel samt nogle høns og ænder. Der er 2 traktorer.SKODBORGSKOVVEJ 15, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848977.BJARNE FUGLSIG PETERSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1946, søn af Ella Fuglsig og Hans Nielsen Petersen, gift d. 12.-7.-1969 med Margrethe Louise Iwang, sygehjælper, født d. 29.-5.-1950, datter af Grethe og Carl Frederik Iwang. Parret har børnene: Randi, født d. 3.-9.-1970 og Kim, født d. 9.-5.-1972.B.F.P. er slagteriarbejder. Parret overtog gården d. 15.-5.-1986 fra Johannes Fuglsig. B.F.P.'s bedstefader købte gården i 1916.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha. og bortforpagtet 5 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1959 ændret til svin i 1987, lade fra 1959 og maskinhus fra før 1900 udvidet i 1989. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt, desuden er der 38 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 2 kornsiloer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.SKODBORGSKOVVEJ 16, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848555.HANS NIELSEN NISSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1944, søn af Inger og Nis Nielsen Nissen, gift d. 26.-10.-1968 med Erna Nørgaard, medhjælpende hustru, født d. 14.-5.- 1949, datter af Metha og Peter Nørgaard. Parret har sønnerne: Nis Peter, født d.



-170- 11.-11.-1970 og Allan, født d. 27.-5.-1973.Hans N. Nissen overtog gården i 1972 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1938. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., 2 ha. er skov og eng. Der er for- pagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1938 restaureret og udvidet i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra1938 senere ændret til kalve og svin, kvægstald fra 1972, ungkvægstald fra 1978, minkhaller fra 1986 og 1987, garager fra 1976, maskinhus fra 1989, kombineret foderlade og maskinhus fra 1979, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 650 minkavlstæver. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.SKODBORGSKOVVEJ 23, "SKOVGÅRD", SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848247.HANS SYLVEST LUNDBY, gårdejer, født d. 6.-11.- 1929, søn af af Anna og Jens Marinus Lundby, gift d. 30.-3.-1955 med Helvig Johnsen, husmor, født d. 16.-10.-1931, datter af Alma og Nis Johnsen. Parret har børnene: Jens, født d. 25.-11.-1957, Nis, født d. 12.-7.-1960, Jette, født d. 1.-9.-1963 og Jørgen, født d. 8.-5.-1965.H.S.L. er kirkesanger, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er menighedsrådsformand samt medlem af Provstiudvalget. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra Magne Bjerregaard.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal TI ha., der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ændret til svin i 1973, svinestald fra 1909 moderniseret og uvidet i 1974, lade fra 1909 ændret til svin i 1965 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.100 smågrise og 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og halvpart i mejetærsker.

5.-7.-1967, Pia, født d. 25.-7.-1969, Roy, født d.4.-1972.

SKODBORGSKOVVEJ 25, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848560.EJNAR CLAUSEN GEJL, gårdejer, født d. 20.-9.-1945, søn af Jenny og Hans Gejl, gift d. 21.- 7.-1979 med Inga Hornbeck Johnsen, fabriksarbejder, født d. 25.- 4.-1947, datter af Nelly og Hugo Johnsen. Parret har børnene: Kim, født d. 24.-4.-1964, Dan, født d. 23.-7.-1966, Eva, født d.1.-10.-1970 og Tony, født d. 16.-E.C.G. er foderstoflagermand og har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1969 fra forældrene, som har haft gården siden d. 1.-3.-1946.



-171-Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,4 ha.Stuehuset er opført før 1875 udvidet i 1977 og moderniseret i 1980. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra før 1875 udvidet senest i 1959, garage fra 1983, lade fra 1959 og maskinhus fra 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 halmfyr.SKODBORG SØNDERGADE 50C, "SØNDERBYGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848468.ANKER SCHMIDT LUND, gårdejer, født d. 12.-6.-1942, søn af Kirsten og Juhl Lund, gift d. 27.-9.-1969 med Ingrid Lundgaard Jensen, overassistent/husmor, født d. 10.- 4.-1943, datter af Ingeborg og Aage Jensen. Parret har sønnerne: Olav, født d. 26.- 10.-1970, Christian, født d. 28.-5.-1973 og Henrik, født d. 25.-5.-1978.A.S.L. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Sønderjysk Kvægavlsforening, medlem af Landsudvalget for De Danske Kvægavlsforeninger samt ungskue- og dyrskuedommer for SDM. I.L.J. er medlem af bestyrelsen for M.S.E. A.S.L. forpagtede gården fra 1967 til overtagelsen af halvdelen i 1978 og resten i 1986 fra farbroderen Hans Lund. Nuværende ejer er 10. generation på gården.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 68 ha., heraf 14 ha. skov. Der er bortforpagtet 16 ha. Stuehuset er opført i 1804 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 senest restaureret og udvidet i 1978, svinestald fra 1949 ændret til ungdyr 1990-91, lade fra 1910, foderlade fra 1978, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Desuden er der en aftægtsbolig fra 1962. Gården drives med en besætning på 76 årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, det er en avlsbesætning, som også bliver brugt til ægtransplantation. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt kombineret halm- og træfyr. På gården er ansat 1 fodermester.A.S.L. ejer og driver også Gilbjergvej 16, 6630 Rødding.SKODBORG VAMDRUPVEJ 2, "GRÅSBØLGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848629.JEPPE SCHULTZ BRUHN, gårdejer, født d. 20.-1.-1951, søn af Gudrun og Anker Bruhn, gift d. 25.-5.-1978 med Kirsten Bengård Petersen, sygehjælper, født d 25.-5.-1952, datter af Anna og Nis Petersen. Parret har sønnerne: Lennart, født d. 8.-1.-1972 og Jakob, født d. 9.-4.-1978.J.S.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 47,6 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 4 ha. eng og mose.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 moderniseret og ændret til ungkvæg i 1979, kvægstald fra 1978, kalvestald fra 1981, garage og maskinhus begge fra 1986 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, markvandingsanlæg, kornsilo samt kold lufts portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKODBORG VAMDRUPVEJ 8, "FORRETGÅRDEN", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848321. LAURITS AHRENDT SCHMIDT, gårdejer, født d. 12.-11.-1915, søn af Christine og Ahrendt Schmidt, gift d. 22.-7.-1950 med Kirsten Nielsen, husmor, født d. 9.-7.-1921, datter af Margrethe og Peter Svendsen Nielsen. Parret har børnene: Margrethe, født d. 9.-4.-1954, Christine, født d. 22.-6.-1955 og Ahrendt, født d.



-172- 2.-11.-1960. L.A.S. forpagtede gården fra 1947 til overtagelsen i 1950 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1913.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 2 ha. er eng. Der er bortforpagtet 40 ha.Stuehuset er opført i 1842 restaureret i 1955 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 udvidet i 1963 og 1965, ungkvægstald og foderlade begge fra 1979, svinestald fra 1954, garage og værksted fra 1963, hønsehus fra 1953 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer og 40 ungdyr af racen Simmentaler. Der er 3 traktorer og plansilo.Pr. 1.-11.-1988 har sønnen Ahrendt Schmidt overtaget gården. Han blev gift d. 3.- 8.-1990 med Margit Sørensen, socialpædagog, født d. 20.-8.-1962, datter af Christine og Peter Sørensen. Parret har sønnen Søren Ahrendt, født d. 21.-12.-1990.A.S. har været på Ladelund Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Parret er bosat Skudstrup Bygade 1, 6630 Rødding, tlf. 74-848348.SKODBORG VAMDRUPVEJ 11, "VENNERSMINDE", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848170.HOLGER BRINK, landmand, født d. 10.-11.-1913, søn af Dorthea og Jacob Brink, gift d. 10.-11.-1944 med Karen Rasmussen, husmor, født d. 10.-12.-1922, datter af Hansine og Hans Peter Rasmussen. Parret har børnene: Søren Peter, født d. 24.-8.-1947 og Birte, født d. 16.-3.-1953.H.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Line Bordorff.Ejendomsskyld 490.000. Areal 7 ha.Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1923 ændret til svin i 1971 samt lade fra 1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg.SKODBORG VAMDRUPVEJ 13, SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848572.JESPER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1971, søn af Bente Gert Christensen, bor sammen med Kirsten Schneider, landbrugsmedhjælper, født d. 10.-9.-1971.J.C. er maskinfører og har været på Grindsted Grundskole. Han overtog gården d. 15.-1.-1992 fra Claus Clausen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,5 ha., der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 restaureret i 1992 samt lade fra 1923.SKODBORG VAMDRUPVEJ 14, SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848248.ANTON HJULER REFSING, husmand, født d. 15.-8.-1925, søn af Marie Helene og Marinus Refsing, gift d. 19.-11.-1949 med Sigrid Knutsson, husmor, født d. 9.-8.-1929, datter af Anna Kathrine Elisabeth og Valdemar Knutsson. Parret har børnene: Hans Peter, født d. 24.-2.-1950, Anne Marie, født d. 22.-7.-1951, Grethe, født d. 23.-1.- 1953, Arne, født d. 5.-5.-1960 og Tove, født d. 29.-3.-1964.A.H.R. har været postarbejder i 34 år. Han overtog gården i 1952 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 550.000. Areal 7,5 ha., heraf 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 6 ha. Stuehuset er opført før 1850 udvidet i 1954 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1936 udvidet senest omkr. 1966, garage fra 1960, lade fra 1936 og maskinhus. Gårdens besætning er på 4 slagtesvin årligt samt nogle høns og kaniner. Der er 2 traktorer.SKODBORG VAMDRUPVEJ 16, SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848439.ARNE OTTE. Omtales under Skodborg Vamdrupvej 19, 6630 Rødding.A.O. overtog gården i 1982 fra Hartvig Sørensen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42 ha., heraf 3 ha. mose og eng.Stuehuset er opført omkr. 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 ændret til svin omkr. 1965, lade fra 1928 og maskinhus fra 1972. Der er kornsilo.A.O. ejer og driver også Skodborg Vamdrupvej 19, 6630 Rødding.



-173-SKODBORG VAMDRUPVEJ 17, "KÆRGÅRD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848162.IVER H. SCHMIDT, gårdejer, født d. 4.-1.-1942, søn af Marie Kathrine og Lauritz Arhendt Schmidt, gift d. 15.-7.-1967 med Christa Jørgensen, husassistent, født d. 1.-10.-1939, datter af Hansine go Christian J. Jørgensen. Parret har døtrene: Dorthe, født d. 2.-1.-1969 og Lisbeth, født d. 26.-8.-1971.I.H.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1905 udvidet i 1973, svinestald fra 1912, foderlade fra 1978, maskinhuse fra 1974 og 1977, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 40 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg og fodersilo. På gården er ansat 1 skoledreng.I.H.S. ejer og driver også Skodborg Vamdrupvej 18, 6630 Rødding.SKODBORG VAMDRUPVEJ 18, "NYGÅRD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848162.IVER H. SCHMIDT, gårdejer. Omtales under Skodborg Vamdrupvej 17, 6630 Rødding. I.H.S. overtog gården d. 11.-11.-1986 fra Poul Buhl.Ejendomsskyld 900.000. Areal 23 ha., heraf 0,7 ha. eng.Stuehuset er opført i 1947 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1947 og maskinhus fra 1947 udvidet i 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, hvede og ærter.I.H.S. ejer og driver også Skodborg Vamdrupvej 17, 6630 Rødding.

Parret er værter for Bondegårdsferie. A.O. overtog værende ejer er 8. generation på gården, som har

SKODBORG VAMDRUPVEJ 19, "KÆRGÅRD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848439.ARNE OTTE, gårdejer, født d. 25.-8.-1937, søn af Marie og Mads Otte, gift d. 29.-11.-1964 med Birgit Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 8.-7.-1940, datter af Agnethe og Jens Poulsen. Parret har børnene: Mads, født d. 8.-5.-1966, Jens, født d. 4.-1.-1968, Jane, født d. 26.-8.- 1969 og Lars, født d. 6.-3.-1975. gården i 1970 fra forældrene. Nuværet i slægtens eje siden 1775.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha., heraf 4 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 restaureret og udvidet i 1970, foderlade fra 1974, maskinhus fra 1975 og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 37 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, byg, hvede og juletræer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.A.O. ejer og driver også Skodborg Vamdrupvej 16, 6630 Rødding.SKODBORG VAMDRUPVEJ 21, "LAUENBORGGÅRD", FÅRKROG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848196.JØRGEN SCHMIDT LUND, gårdejer, født d. 1.-6.-1937, søn af Kirsten og Juhl Lund, gift d. 28.-3.-1965 med Agnes Holm, børnehavepædagog, født d. 3.-12.-1940, datter af Bothilde og Jens Christian Holm. Parret har børnene: Aage, født d. 3.-3.-1966, Mette,



-174- født d. 22.-9.-1969, Sanne, født d. 26.-4.-1972 og Jette, født d. 22.-3.-1975.Jørgen S. Lund har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Nordslesvisk Landboforening og Kartoffelmelsfabrikken samt i Bikubens Aktionærråd. Han overtog gården 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1906.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 8 ha. skov og 10 ha. eng.Stuehuset er opført i 1832 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 udvidet i 1950 samt udvidet og moderniseret i 1972, ungkvæg- og kalvestald fra 1979, svinestald fra 1961 renoveret i 1992, garage, fyrrum og hønsehus alle fra 1954, lade fra 1918, maskinhus fra 1986, roehus fra 1972, gylletank og udendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 57 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.SKODBORGVEJ 1, "HEGNSGÅRD", 6630 RØDDING, tlf. 74-841248.EJNER ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1913, søn af Karen og Christian Andersen, gift d. 16.-11.-1941 med Didde Pedersen, husmor, født d. 18.-10.-1914, datter af Hansine og Frits Pedersen. Parret har børnene: Christian, født d. 11.-7.-1943, Børge, født d. 7.-2.-1946, Else, født d. 2.-6.-1949 og Henning, født d. 27.-10.-1950.E.A. har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1941 fra Andreas Thomsen.Ejendomsskyld 820.000. Areal 14 ha., 3 ha. er frasolgt. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942, svinestald og maskinhus begge fra 1954 samt lade fra 1925. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.SKODBORGVEJ 4, "TINGVEJ- GÅRD", LANGAGER, 6630 RØDDING, tlf. 74-848473.JENS HØJLUND, gårdejer, født d. 2.-11.-1928, søn af Anna og Poul Højlund, gift d. 16.-4.-1964 med Hanne Gamborg, sygeplejerske, født d. 21.-11.-1935, datter af Martha og Anders Gamborg. Parret har børnene: Marianne, født d. 23.-3.-1965 og Poul, født d. 23.-4.-1967.J.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1915.Ejendomsskyld 850.000. Areal 17 ha.Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 restaureret og udvidet i 1974, lade fra 1931 og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, anparter i vindmølle samt træfyr.



-175- SKODBORGVEJ 6, "BIRKEGÅRD", LANGAGER, 6630 RØDDING, tlf. 74-848111.KRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1933, søn af Agathe og Johannes Jørgensen, gift d. 28.-4.-1960 med Petra Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 16.-10.-1937, datter af Johanne og Thomas Thomsen. Parret har børnene: Grethe, født d. 3.-6.-1961, Inge, født d. 20.- 3.-1964 og Johannes, født d. 21.-11.-1968.K.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1960 til overtagelsen i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1821.Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 10 ha. skov og 18 ha. frijord, 6,5 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 6,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1897 restaureret i 1962 og moderniseret i 1974, svinestald fra 1920 moderniseret i 1974, garage og værksted fra 1980, lade fra omkr. 1900 udvidet i 1950 samt maskinhus fra 1892 moderniseret i 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, frøgræs, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt anpart i vindmølle.SKODBORGVEJ 7, "HØJGÅRD", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847263.ANDERS MADSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1943, søn af Margrethe og Alfred Madsen, gift d. 11.-12.-1971 med Kirsten Ebsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-9.-1949, datter af Anne og Johannes Ebsen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 7.-11.-1974 og Søren, født d. 6.-5.-1978.A.M. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er næstformand for Nordslesvisk Landboforening, medlem af bestyrelsen for Kreaturslagteriet Lars Iversen og Søn I/S samt medlem af repræsentantskabet for M.D. Food. K.E. er formand for Røddingegnens Gymnastik- og Ungdomsforening. A.M. overtog gården d. 1.-11.-1971 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1904.Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., 14,5 ha. er skov og 2,5 er eng. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1864 og restaureret fra 197-85. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1976, kalvestald fra 1980, foderlade fra 1976 udvidet i 1978, foderlader fra 1980 og 1981, gastæt kornsilo fra 1990, maskinhus fra 1991, 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 73 årskøer, 90 ungdyr og 45 slagte- kalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.SKOLEGADE 36, "KÆRLUNDGÅRD", SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845477.JENS L. FREDSTED, gårdejer, født d. 6.-1.-1941, søn af Ida og Teodor Fredsted, gift d. 28.-12.-1967 med Kirsten Klausen, ergoterapeut født d. 3.-8.-1939, datter af Ella og Ernst Klausen. Parret har sønnerne: Martin, født d. 17.-8.-1969 og Jakob, født d. 27.-3.-1971.



-176- Jens L. Fredsted har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Jens Hansen Skjøth.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1946 tilbygget i 1976, kostald fra 1978, lade fra 1939, maskinhus fra 1983 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætningpå 29 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 ridehest af racen Holstener. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, anpart i vindmølle samt Linko gasanlæg.SKOTVEJ 5, "BOJSNAP", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552130. KJERSTINE PHYSANT, gårdejer, født d. 25.-11.-1920, datter af Ane og Jens Jensen, gift d. 12.- 3.-1943 med J. W. W. Physant, født d. 22.-2.-1919, søn af Line og Mads Physant. Parret har børnene: Mads Peter, født d. 12.-2.- 1944, Jens, født d. 14.-5.-1946, Kirsten, født d. 12.-12.-1947 og Niels Erik, født d. 24.-12.-1951.J.W.W.P. har været Ladelund Landbrugsskole. Gården blev overtaget i 1924 fra J.W.W.P's forældre. Gården var forpagtet ud indtil 1943, da J.W.W.P. selv begyndte at drive den.Areal 80 ha., heraf 13 ha. skov.Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1951, maskinhus fra 1975 og lade fra før 1850 ændret til værksted og lager i 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. SKOVLUNDVEJ 1, "DAMGÅRD", SKOVLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855296.JENS MØLLER JENSEN, gårdejer, født d. 1.-7.-1932, søn af Dorette og Frederik Jensen, gift d. 28.-2.-1976 med Anna Skov, medhjælpende hustru, født d. 28.-5.-1942, datter af Ingeborg og Uffe Skov. Parret har børnene: Ingeborg, født d. 4.-6.-1962 og Frederik, født d. 22.-8.-1976.J.M.J. er handelsmand, han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, er formand for Lintrup Ringridderforening, medlem af bestyrelsen for Nordslesvisk Hesteforsikring og Velling Landsby Museum. Han overtog gården i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22,8 ha., heraf 3 ha. eng. Der er udlejet 10 ha.Stuehuset er opført før 1850 og restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald samt værksted og garage alle fra 1987, maskinhus fra 1980 ændret og isoleret til forretning i 1986 samt lade fra 1980 genopbygget efter brand i 1987. Gården



-177- drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 20 slagtesvin årligt, desuden er der en besætning på 8 årsammekøer, 11 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne Hereford og Simmentaler, desuden er der 9 heste. Der er 3 traktorer på gården.SKOVLUNDVEJ 3, "DAMGÅRD", 6660 LINTRUP, tlf. 74-855184. NIS MOSHAGE, gårdejer, født d. 27.-8.-1933, søn af Helga og Carl August Moshage, gift d. 13.-4.- 1957 med Christine Jensen, medhjælpende hustru, født d. 9.-10.- 1935, datter af Christine og Jens Jensen. Parret har børnene: Jens Jørgen, født d. 6.-10.-1957, Carla, født d. 10.-5.-1961, Birthe, født d. 29.-6.-1963, Helge, født d. 21.-10.-1966 og Bent, født d. 30.-6.-1968.N.M. overtog gården d. 1.-4.-69 fra Hans Callesen.Ejendomsskyld 770.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 moderniseret i 1972-73, hønsehus fra 1960 udvidet og ændret til kalve i 1975, lade fra 1976 udvidet i 1991, lade fra 1929 ændret til køer i 1972 samt maskinhus fra 1935. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og roetankmaskine.SKOVLUNDVEJ 5, SKOVLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855386. PEDER RIIS, gårdejer, født d. 6.-10.-1947, gift d. 23.-11.-1974 med Christine Riis, gårdejer, født d. 8.-10.-1955.P.R. overtog gården i 1986 fra faderens fætter Anders Christiansen.Ejendomsskyld 690.000. Areal 19 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1800 og restaureret senest i 1986. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 moderniseret fra 1988-90, hønsehus fra 1900 senere ændret til løsdrift af ungdyr, lade fra 1960, maskinhus og garage fra 1900 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 18 ungdyr af racerne SDM og Jersey samt en svineproduktion på 8 årssøer, der sælges 120 smågrise årligt, desuden er der 40 gylte. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.Parret ejer og driver også Vimtrupvej 17, 6660 Lintrup.SKOVLUNDVEJ 6, "SKOVLUNDGÅRD", SKOVLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855293. OTTE NIELSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1927, søn af Helga og Jens Nielsen, gift d. 8.-9.-1956 med Anne Sofie Elbæk, medhjælpende hustru, født d. 26.-10.-1935, datter af Marie og Søren Elbæk. Parret har børnene: Søren, født d. 18.-2.-1958 og Lisbeth, født d. 18.-3.-1964.O.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra svigerfaderen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af kvæg- og



-178- svinestalde samt lade alle fra 1938 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en besætning på 14 årskøer og 14 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til tørrestation. Der er 2 traktorer samt anpart i vindmølle.SKOVLUNDVEJ 7, "SKOVLUND MINKFARM", SKOVLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855473.AAGE OVERGÅRD, minkfarmer, født d. 22.-4.-1932, søn af Laura og Søren Overgård, gift d. 30.- 11.-1963 med Marie Olesen, sygeplejerske, født d. 21.-12.-1934, datter af Kathrine og Aksel Olesen. Parret har sønnen Poul, født d. 15.-12.-1964.AA.O. er medlem af bestyrelsen for Minkavlerforeningen Lillebælt. Han overtog gården i 1981 fra Aage Thermannsen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 13 ha.Stuehuset er opført i 1935 restaureret og udvidet i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 ændret til pelsningsrum i 1981, løsdriftsstald og lade begge fra 1981, gylletank samt minkhaller. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 8 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Hereford samt en minkbestand på 1.100 avlsdyr. Der er 2 traktorer samt anpart i vindmølle. På gården er ansat 2 skoledrenge.SKOVLUNDVEJ 9, SKOVLUND, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855295. ERLING ERIKSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1933, søn af Stinne og Peter Eriksen, gift d. 12.- 11.-1963 med Mathilde Slothuus, medhjælpende hustru, født d. 2.- 5.-1940, datter af Mette og Christian Slothuus. Parret har børnene: Lene, født d. 7.-5.-1964, Mette, født d. 28.-12.-1965 og Torben, født d. 14.-2.-1973.E.E. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Linkogas samt formand for Venstres Vælgerforening i Lintrup. M.S. er medlem af Menighedsrådet og med i Røde Kors arbejde. E.E. overtog gården i 1963 fra Hans Fredslund. Ejendomsskyld 670.000. Areal 19,5 ha., heraf 0,5 ha. plantage og krat.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1938 moderniseret i 1969, kalvestald og garage samt lade alle fra 1952. Gården drives med en besætning på 15 årskøer, 16 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt anpart i vindmølle.M.E. ejer og driver også Tornumvej 8, 6660 Lintrup. SKRAVE KIRKEVEJ 2, "TOFT- LUNDGÅRD", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-848281.KRESTEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1943, søn af Margrethe og Jens Jørgensen, gift d. 30.-7.-1984 med Ruth Korsgaard Nielsen, lægesekretær, født d. 17.-9.-.1945, datter af Maria Korsgård og Henry Nielsen. Parret har børnene: Pia, født d. 18.- 4.-1968, Kim, født d. 15.-2.-1971



-179- og Jan, født d. 5.-6.-1975.K.J. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af aktionærrådet i Bikuben samt medlem af bestyrelsen for Sønderjysk Kvægavlsforening SDM. R.K.N. er formand for Skrave Husholdningsforening. Parret overtog gården i 1974 fra K.J.'s forældre. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1921. Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 90 ha., heraf 18 ha. skov og 4 ha. eng. Der er for- pagtet 32 ha.Stuehuset er antageligt opført i 1527, da dette årstal blev fundet over døren ved udflytning i 1772, det er restaureret med kviste i 1910 samt løbende restaureret og bevaret i gammel stil. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1860 udvidet i 1967 og moderniseret i 1974, spaltestald til ungkvæg fra 1974, svinestald fra 1968, foderlade fra 1978, lade fra 1860, maskinhus fra 1990, gylletank og indendørs køresilo. Desuden er der et fodermesterhus fra 1951. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. SKRAVEVEJ 1, "KASTANIEGÅRDEN", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847346.MOGENS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1963, søn af Herdis og Hans Christian Christensen, gift d. 17.-11.-1990 med Ellinor Bennetzen, teknisk tegner, født d. 24.-9.-1965, datter af Anni og Hans Peter Bennetzen. Parret har datteren Kristine, født d. 27.-8.-1991.M.C. har været på Ladelund Grund- og Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Idrætsforeningen. Han overtog gården d. 10.-7.-1990 fra Elin og Flemming Thys- sen. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 47 ha., heraf 6 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1847 og restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 moderniseret i 1991, spaltestald til ungkreaturer fra 1976, svinestald fra 1952 ændret til kalve i 1991, lade fra omkr. 1923 benyttes idag til roeopbevaring, maskinhus fra 1959, gastæt silo til ensilage fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 65 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg og træfyr.SKRAVEVEJ 11, "BEJSTRUPGÅRD", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847225. JØRGEN KLOPPENBORG SKRUMSAGER, gårdejer, født d. 17.-3.-1946, søn af Harriet og Gunner Kloppenborg Skrumsager, bor sammen med Anne Marie Finnemann, bankassistent, født d. 10.-9.-1955, datter af Else og Christian Finnemann. Parret har datteren Lisbeth, født d. 21.-12.-1986. J.K.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 9.200.000. Areal 167 ha., heraf 18 ha. skov. Der er forpagtet 30-35 ha. Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 ændret til svin i 1974-75, løsdriftsstalde fra 1972 og 1979, svinestald fra 1914 moderniseret i 1968, lade og gastæt silo til grovfoder begge fra 1977 maskinhus fra 1930 udvidet flere gange senest i 1987, 2 gylletanke samt inden- og udendørs køresiloer. Desuden er der en aftægtsbolig fra 1976, 2 medarbejderboliger fra 1960 samt en medarbejderbolig og feriehus fra 1880, de er alle løbende restaureret. Gården drives med en besætning på 200 årskøer, 280 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterhvede, raps, vår- og vinterbyg samt fabriksroer. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, 1 gummiged, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 4 medhjælpere.



-180- SKRAVEVEJ 30, "NYGÅRD", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847175.KARL KRISTOFFER JUHL, gårdejer, født d. 26.-10.-1924, søn af Berta og Johannes Juhl, gift d. 3.-5.-1952 med Katrine Schelde, medhjælpende hustru, født d. 10.-2.-1929, datter af Anne og Karl Schelde. Parret har børnene: Berta, født d. 31.-5.-1953, Anne Marie, født d. 4.-7.-1954,Sara, født d. 7.-9.-1955, Else, født d. 8.-6.-1957 og Johannes, født d. 8.-1.-1962.K.K.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af kommunalbestyrelsen i 20 år og været formand for teknisk udvalg i 16 år. Han overtog gården i 1957 fra Jens Jensen.Ejendomsskyld 5.600.000. Areal 116 ha., heraf tilkøbt 38 ha., 14 ha. er skov. Der er forpagtet 64 ha.Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, sostald fra 1969 restaureret i 1991, smågrise- og sotald fra 1976 renoveret i 1991, fedestald fra 1967, foderlade fra 1984, lade fra 1954, maskinhus fra 1973, 2 gylletanke og indendørs køresilo. Til gården hører endvidere et stuehus opført 1909 beliggende på Skravevej 28. Gården drives med en besætning på 83 årskøer, 90 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 135 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, raps og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, gummiged, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.SKUDSTRUP MARKVEJ 3, "STENSVANG", SKUDSTRUP MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-848496.ANDERS MADSEN BRUUN, gårdejer, født d. 4.-9.-1913, søn af Ida Marie og Mads Petersen Bruun, gift d. 4.-9.-1935 med Anna Juhl, født d. 15.-7.-1914, datter af Dorthea og Peter Aggesen Juhl.A.M.B. overtog gården d. 1.-11.-1936 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 770.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Stuehuset er opført fra 1953-55. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942 moderniseret 3 gange samt maskinhus fra 1948. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer.SKUDSTRUP MARKVEJ 4, SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848246.ELLA NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1915, datter af Marie og Niels Horskær, gift d. 20.-6.- 1935 med Børge Studsgaard Nielsen, født d. 18.-4.-1910, søn af Marense og Otto M. Nielsen. Parret har børnene: Jytte, født d. 2.-7.-1937 og Gunhild, født d. 16.-7.-1944.E.N. overtog gården i 1935 fra Niels Thuesen.Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,5 ha., 5 ha. er frasolgt. Der er bortforpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra omkr. 1900 og maskinhus fra omkr. 1890.



-181- SKUDSTRUP MARKVEJ 5, SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848498.JES SCHØNNING, landmand, født d. 19.-11.-1928, søn af Kirstine og Hans Schønning, gift d. 8.- 12.-1954 med Inge Jensen, medhjælpende hustru, født d. 30.-1.- 1936, datter af Bine og Jakob Jensen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 18.-2.-1955, Bodil, født d. 28.-4.-1956, Herdis, født d. 18.-1.-1961 og Hans Jakob, født d. 15.-3.-1967.J.S. overtog gården i 1951 fra Anders Bruun.Ejendomsskyld 780.000. Areal 10,4 ha., der er forpagtet 4 ha. Desuden er der 5,5 ha. skov, som er vurderet til 260.000.Stuehuset er opført i 1954 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 udvidet og moderniseret i 1978, svinestald fra 1975-76, lade fra 1952 og maskinhus fra 1957. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 27 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der nogle høns. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.J.S. ejer og driver også Skudstrup Markvej 10, 6630 Rødding og Troldkærvej 10, 6630 Rødding.SKUDSTRUP MARKVEJ 6, SKUDSTRUP MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-848806.INGVARDT GRAASBØLL, gårdejer, født d. 29.-7.-1945, søn af Anne og Anders Graas- bøll, gift d. 30.-10.-1970 med Karen Marie Bjerg, medhjælpende hustru, født d. 10.-2.- 1952, datter af Gudrun og Iver Bjerg. Parret har børnene: Bettina, født d. 20.-7.-1972 samt tvillingerne Karsten og Kirsten, født d. 3.-5.-1974.K.M.B. er syerske. I.G. overtog gården i 1980 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1937.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 1,5 ha. er mose. Der er forpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1937 og restaureret fra 1985-92. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 senere ændret til svin, hestestald fra 1955, sostald fra 1984, redskabsrum og garage fra omkr. 1955, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der sælges 2.700 smågrise årligt, desuden er der 1 årsammeko og 2 ungdyr af racen Limoisine samt 2 rideheste og 1 hest af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.SKUDSTRUP MARKVEJ 10, SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848498.JES SCHØNNING, landmand. Omtales under Skudstrup Markvej 5, 6630 Rødding.J.S. overtog gården i 1976 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 710.000. Areal 14,9 ha.Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1910, lade fra 1939 og maskinhus fra 1950.J.S. ejer og driver også Skudstrup Markvej 5, 6630 Rødding og Troldkærvej 10, 6630 Rødding.SKUDSTRUP MARKVEJ 12, "ABILDGÅRD", SKUDSTRUP MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-848964.LIS BUNDESEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1959, datter af Jenny og Hans Peder Hansen, gift d. 24.-3.-1990 med Olav Bundesen, gårdejer, født d. 23.-10.-1963, søn af Anne Maria og Asger Bundesen.O.B. er husbondafløser, han har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. L.B. har været på Riber Kjærgård Grundskole. Parret overtog gården d. 1.-7.-1988 fra O.B.'s fader. Gården har været i slægtens eje siden 1950. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,4 ha.



-182- "Abildgård"s stuehus er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955-57 ændret til svin i 1976, sostald fra 1970, lade fra 1961 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en svi- neprodukion på 30 årssøer, der sælges 200 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.SKØTTEVEJ 2, "SKØTTEGÅR- DEN", KØBENHOVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847112.JØRGEN GAMBORG NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1923, søn af Sine Gamborg og Niels Peter Nielsen, gift d. 19.-7.-1957 med Inge Skov, husmor, født d. 21.-5.-1932, datter af Bodil Marie og Markus Jensen Skov. Parret har sønnerne: Niels Peter, født d. 19.-5.-1958, Jens, født d. 26.-9.-1959 og Hans, født d. 19.-10.-1963.J.G.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1957 til overtagelsen i 1965 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1880.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 47 ha., heraf 6 ha. skov og 2,5 ha. eng. Der er bort- forpagtet 33 ha.Stuehuset er opført omkr. 1697 og restaureret med nyt tag i 1940. Avlsbygningerne består af hønsehus fra 1930 ændret til pelsningsrum i 1984, 2 svinestald fra før 1840begge senere moderniseret, 6 minkhuse samt maskinhus fra 1952. Gården drives opført fra 1983-92, lade og stald fra 1906 med en minkbestand på 800 tæver. Der er 3traktorer, kornsilo samt kombifyr.

Jens, født d. 25.-6.-1964,'Erik, født d. 9.-7.-1965 og

SOLBJERGGÅRD 1, "SOLBJERG- GÅRD", 6630 RØDDING, tlf. 74- 841144/74-842926.MARINUS og KRISTIAN BERTELSEN, gårdejere. M.B. er født d. 28.-12.-1934, søn af Didde og Kristian Bertelsen, gift d. 18.-6.- 1960 med Kathrine Holst, medhjælpende hustru, født d. 25.-4.- 1937, datter af Margrethe og Simon Holst. Parret har børnene: Kristian, født d. 22.-9.-1961, Niels Simon, født d. 14.-1.-1963, Aksel, født d. 11.-10.-1970.M.B. har været på Hammerum Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet. Han overtog gården i 1968 fra Haderslev Vesteramts Kvægavlsforening. D. 1.-5.-1987 blev halvdelen af gården solgt til sønnen Kristian Bertelsen, gift d. 31.-3.-1990 med Bente Krejbjerg Madsen, læge, født d. 28.-6.-1962, datter af Ruth og Henry Madsen.K.B. har været på Hammerum Grund- og Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Sydvestjysk Efterskole i Bramming.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 35 ha. Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-183- stald fra 1932 moderniseret til ungkvæg i 1976, kvægstald fra 1954 udvidet i 1959 og moderniseret i 1976, minkhal fra 1988, stald fra 1961 ændret til roe- og malkerum i 1968, vognport fra omkr. 1948, maskinhus fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en bestand på 600 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.SOMMERLYST 24, 6630 RØDDING, tlf. 74-841282.ASMUS ERIK BECK, landmand, født d. 24.-1.-1938, søn af Augusta og Therkil Beck, gift d. 5.- 3.-1960 med Birgit Thonesen, husassistent, født d. 24.-7.-1940, datter af Vera og Martin Thonesen. Parret har børnene: Erik, født d. 13.-5.-1961, Børge, født d. 15.- 9.-1963 og Gitte, født d. 20.-9.- 1970.A.E.B. er truckfører. Han overtog gården i 1960 fra faderen.Ejendomsskyld 580.000. Areal 10,5 ha., 3 ha. er frasolgt. Der er bortforpagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1910 delvis restaureret til beboelse i 1976, desuden er der lade fra 1945.STAGHØJVEJ 13, "VESTERGÅRD", MØGELMOSE, 6630 RØDDING, tlf. 74-841263. GUSTAV JØNSSON, landmand, født d. 2.-8.-1918, søn af Christine og Karl Peter Jøns- son, gift d. 29.-3.-1945 med Margrethe Sørensen, husmor, født d. 11.-9.-1917, datter af Kirstine og Niels Sørensen. Parret har sønnerne: Gunner, født d. 10.-5.-1945 og Niels Ove, født d. 1.-3.-1947. G.3. bestyrede gården fra 1947 til overtagelsen i 1957 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1902.Ejendomsskyld 580.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng, som er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1903 senere moderniseret samt maskinhus fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2 traktorer.STENDERUPGÅRD 1, "STENDE- RUPGÅRD", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846580.HELGE JENSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1960, søn af Magdalene og Egon Jensen, gift d. 4.-6.-1988 med Henriette Christiansen, bankassistent, født d. 7.-8.-1960, datter af Henny og Andres Peter Christiansen. Parret har døtrene: Nanna, født d. 19.-12.-1990 og Didde, født d. 14.-1.-1992.H.J. har været på Ladelund Grundskole og Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Stenderup og Øster Lindet Ungdomsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra morbroderen Niels Christensen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 39,8 ha.Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949 restaureret i 1980'erne, 2 lader fra 1877 henholdsvis moderniseret i 1960'erne og 1992, lade fra 1977 og gylletank. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester.



-184- SØNDER BYVEJ 4, "SØNDER BY- GAARD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846354.HANS NØRGAARD, gårdejer, født d. 6.-2.-1942, søn af Ellen og Hans Peter Nørgaard, gift d. 25.-9.-1965 med Karen Ebbesen, hjemmehjælper, født d. 24.-7.- 1939, datter af Anna og Oluf Ebbesen. Parret har børnene: Kjeld, født d. 14.-1.-1967, Inge, født d. 25.-7.-1968 og Finn, født d. 24.-5.-1970.H.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1968 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., 4 ha. er eng og 5 ha. er skov og krat. Der er forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 restaureret og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974-75 udvidet i 1978, ungkvægstald, værksted, lade og maskinhus alle fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Desuden er der et aftægtshus opført i 1934 og restaureret i 1968. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og maltbyg. Der er 5 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo . samt kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.SØNDER BYVEJ 5, "ELMEGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846255.FREDE MICHAELSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1962, søn af Sonja og Christian Michaelsen, gift d. 5.-6.-1992 med Ulla Vingum Thomsen, fysioterapeut, født d. 6.-4.-1964, datter af Kirsten og Frede Vingum Thomsen. Parret har datteren Anni, født d. 8.- 12.-1991.F.M. er miljøarbejder. F.M. og U.V.T. har begge været på Ladelund Landbrugsskole. F.M. overtog gården d. 1.-5.-1989 fra Johannes Thorup.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,8 ha., heraf 1 ha. skov og 2,4 ha. eng.Stuehuset er opført i 1820 og restaureret omkr. 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1865 restaureret og udvidet i 1965, svinestald fra 1944 senere ændret til lager og maskinhus fra 1944. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, vårbyg og hvede. Der er 4 traktorer, halvpart i mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.SØNDERBYVEJ 6, ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846309.NIELS JAKOB FRANK, født d. 25.-2.-1925, søn af Magda Brogaard og Marius Frank, gift d. 21.-7.-1956 med Grethe Jørgensen, rengøringsassistent, født d. 14.-1.-1933, datter af Anne og Holger Jørgensen. Parret har børnene: Sigrun, født d. 6.-4.-1957, Anne Marie, født d. 17.-9.-1958, Ebbe, født d. 15.-9.-1959, Lisbeth, født d. 6.-4.-1961 og Birgit, født d. 16.-9.-1967.N.J.F. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er formand for Ungdomsforeningen i Øster Lindet samt engageret i Det Radikale Venstre. G.J. er formand for Husholdningsforeningen i Øster Lindet. N.J.F. overtog i 1965 fra August Mitstorff. Ejendomsskyld 590.000. Areal 8 ha., der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1955 samt lade fra 1955 senere udvidet med veranda og drivhus.



-185-SØNDERBYVEJ 7, ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846541.KNUD ERIKSEN, fabriksassistent, født d. 17.-11.-1954.K.E. overtog gården i 1988 fra Didde Rist.Ejendomsskyld 480.000. Areal 9,6 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og s vinestald samt lade begge fra 1931. På gården er der 3 moderfår. Der er 1 traktor.SØNDER BYVEJ 8, "SOLHØJ", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846589.NIELS CHRISTIAN FRICKE, gårdejer, født d. 26.-2.-1933, søn af Karen og Johan Fricke, gift d. 5.-1.-1985 med Solveig Fricke-, gårdejer, født d. 10.-2.-1942. Parret har børnene: Susanne, Henrik, Tine, Henrik, Karen og René??.Parret overtog gården d. 15.-5.-1988 fra Henry Phillip.Ejendomsskyld 730.000. Areal 10,8 ha., heraf 1,6 ha. eng.Stuehuset er opført i 1957 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968, hestestald fra 1957 moderniseret i 1989 og maskinhus fra 1978. Gårdens besætning er på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Simmentaler samt 3 heste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor. SØNDERHOLMVEJ 4, SØNDERHOLM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845233.HENRY WIUFF, landmand, født d. 24.-9.-1932, søn af Petrine og Johan Wiuff, gift d. 18.-5.-1957 med Johanne Hansen, medhjælpende hustru, født d. 11.-10.-1937, datter af Anna Marie og Robert Hansen. Parret har døtrene: Jonna, født d. 30.-11.-1961, Tove, født d. 23.-10.-1964 og Anna Marie, født 16.-10.-1979.H.E. har væet på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Anton Frandsen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet 4 ha. Stuehuset er opført i 1770 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 udvidet i 1954, svinestald fra 1959 udvidet i 1963, foderrum fra 1975, staklade fra 1970, maskinhus fra 1967, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen RDM, desuden er der nogle høns. Der er 2 traktorer.SØNDERHOLMVEJ 7, SØNDERHOLM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845496.LARS REX CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1952, søn af Alice og Ingemann Christensen, gift d. 6.-8.-1983 med Jette Wil- helmsen, husholdningslærer, født d. 1.-5.-1958, datter af Annelene og Hans Peter Wilhelmsen. Parret har sønnerne: Thomas, født d. 12.-4.-1984, Jens, født d. 1.- 5.-1987 og Peter, født 30.-1.- 1991. L.R.C. er driftleder på maskintationen "Brødrene Andersen" i Lintrup og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Hans Jensen Carstensen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 og restaureret efter brand i 1967-68, gammel stuehus fra omkr. 1920 ændret til garage og lager i



-186- 1962, svinestald fra 1950 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racerne Limousine og blandet. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.SØNDERHOLMVEJ 9, SØNDERHOLM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845366.FRENS EBSEN HANSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1939, søn af Hanne og Peter Anholm Hansen, gift d. 17.-5.-1964 med Marie Margrethe Klingenberg, medhjælpende hustru, født d. 31.-1.-1944, datter af Anna og Johannes Klingenberg. Parret har børnene: Erik, født d. 7.-7.-1965, Per, født d. 21.-1.-1967 og Else Margrethe, født d. 20.-7.-1974. F.E.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 20 ha.græs.Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 udvidet i 1975 samt maskinhus fra 1973. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er der 3 rideheste af racen Oldenborg. Der er 3 traktorer.SØNDERHOLMVEJ 11, "BØGELY", SØNDERHOLM, 6630 RØDDING, tlf. 74-845365.CARLO LARSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1944, søn af Magdalene og Wilhelm Larsen, gift d. 18.- 4.-1990 med Lisbeth Hansen, medhjælpende hustru, født d. 17.-2.-1963, datter af Margrethe og Laurids Hansen. Parret har datteren Karina, født d. 9.-8.- 1990.C.L. har været på Vejlby Landbrugsskole og er det offentliges repræsentant i J.A.K. Andelskasse i Rødding. L.H. har været på Økologisk Jordbrugsskole i Åbybro med grundskole og driftlederkursus. C.L. overtog gården d. 22.-11.- 1968 fra Christian Tøstesen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22,6 ha.Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1988-89. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 moderniseret med rister i 1975, svinestald fra 1955 ændret til kalve og ungkreaturer med spalter i 1974, foderlade fra 1983-84, lade fra 1938 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 23 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey samt 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, kornsilo, kold lufts tørreri, staldvarme til stuehus samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØNDERHOLMVEJ 13, "KLØVERVANG", SØNDERHOLM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845592.ERHARDT FRANZEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1940, søn af Tonni og Detlef Franzen, gift d. 23.-8.-1969 med Vibeke Bengtzon, instruktør i rytmegymnastik, født d. 11.-7.- 1948, datter af Inge og Gustau Bengtzon. Parret har børnene: Malene, født d. 28.-9.- 1970 og Ulrik, født d. 10.-9.-1974.



-187-E.F. er underdirektør i Kødbranchens Fællesråd, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er uddannet agronom på Landbo Højskolen. Han overtog gården d. 1.- 1.-1990 fra Simon Tøstesen.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 55 ha.Stuehuset er opført i 1885. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1951 samt lade fra 1885 senere udvidet. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs til piller samt hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt oliefyr. Gården drives ved hjælp af maskinstation.

født d. 4.-7.-1945, Henry, født d. 24.- 8.-1952 og D.F. overtog gården i 1937 fra Hans Junker.

SØNDERVANG 9, SØNDER HYGUM, 6630 RØDDING, tlf. 74- 845327.DETLEF FRANZEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1910, søn af Marie og Richard Franzen, gift d. 11.- 9.-1937 med Tonni Gammelgaard, husmor, født d. 4.-9.-1915, datter af Marie og Anton Gammelgaard. Parret har børnene: Erhardt, født d. 19.-8.-1940, Anne Marie, født d. 19.-4.-1943, Kjeld,Holger, født d. 8.-9.-1954.Ejendomsskyld 890.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er bortforpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1794 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1953 samt svinestald fra 1794. På gården er der 1 følhoppe og 1 føl af racen Holstener. Der er gasvarme.SØVEJ 11, "STORE BARSBØL", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-553255/74-533255. BARTHOLD FEIDENHANSL og PETER BRUNTSE HANSEN, gårdejere.B.F. er født d. 15.-7.-1954, søn af Anne Marie og Barthold Feidenhansl, gift d. 20.- 11.-1989 med Lone Skøtt, korrespondent, født d. 9.-7.-1955, datter af Ellen og Hans Skøtt. Parret har døtrene: Sara, født d. 14.-2.-1986 og Mathilde Helene, født d. 24.- 12.-1990.P.B.H. er født d. 16.-9.-1955, søn af Thora og Mogens Hansen, gift d. 9.-5.-1986 med Tove Ravn, afdelingsleder, født d. 17.-5.-1948, datter af Eva og John Ravn. Parret har sønnen Jan, født d. 22.-5.-1980.B.F. er cand. scient. F.F. og P.B.H. overtog gården d. 1.-7.-1990 fra Hans Oluf Hansen. "Store Barsbøl" bliver drevet som et I/S.Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 130 ha., heraf 0,6 ha. skov.Stuehuset er opført i 1825 restaureret i 1900 og derefter løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1899 udvidet i 1909 og ændret til svin i 1992, ungkreaturstald fra 1978 ændret til svin i 1992, svinestald i domæmestil fra 1909, kornlade fra 1978, maskinhus fra 1953 og gylle tank fra 1920. Desuden er der 3 landarbejderboliger, 2 opført omkr. år 1900 og 1 før 1900. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg, raps, ærter, solbær og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.TERPVEJ 22, ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846440.SVEND MORTEN RAVN CLAUSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1940, søn af Abelone og Johan Clausen, gift d. 15.-5.-1964 med Inge Termansen Pedersen, gårdejer, født d. 29.-7.-1939, datter af Anna og Holger Pedersen. Parret har børnene: Anette, født d. 20.-4.-1973 og Per, født d. 7.-3.-1971.S.M.R.C. er vurderingsmand for Alm. Brand og har været på Kalø Landbrugsskole. Parret overtog gården i januar 1980 fra I.T.P.'s forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1943.Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført i 1822 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-188- stald fra 1827 senere ændret til værksted, svinestald fra 1982, kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1950 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 2.250 smågrise årligt, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. TERPVEJ 24, "LILTERPGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846109.JØRN SIMONSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1934, søn af Karen Margrethe og Kjæld Simonsen, gift d. 20.-5.-1961 med Birgit Kathrine Gert Nielsen, køkkenleder, født d. 26.-6.-1936, datter af Mariane og Aksel Gert Nielsen. Parret har børnene: Jytte, født d. 12.-4.-1964, Tina, født d. 19.- 7.-1965, Dorthe, født d. 23.-5.-1968 og Karen, født d. 13.-2.-1973.J.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1774.Ejendomsskyld 4.900.000. Areal 98,5 ha., heraf tilkøbt 32,4 ha., 2 ha. er skov og 3,5 ha. er eng. Der er tilforpagtet 5,2 ha., de 3,5 ha. eng er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1876 udvidet i 1973 og moderniseret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 ændret til svin i 1968, svinestald fra 1974, lade fra 1941, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 2.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 2 medhjælpere.TERPVEJ 26, "NØRREGAARD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846161. SVEND ANDERSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1947, søn af Kathrine og Viggo Andersen, gift d. 31.-7.-1971 med Bente Kiilerich, bankassistent, født d. 9.-10.-1948, datter af Inger og Hans Kiilerich. Parret har børnene: Morten, født d. 22.-5.-1975, Birgitte, født d. 9.-9.-1979, Steen, født d. 9.-5.-1981 og Anne Mette, født d. 28.-6.-1986.S.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra forældrene.Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 38,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 ændret til søer i 1976, svinestalde fra 1973, 1976, 1982, 1985 og 1988, maskinhus fra 1975 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges 2.300 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til tørrefabrik. Der er 3 traktorer, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.TERPVEJ 28, "GYVELAGER- GAARD", TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846126.JENS GROSBØL, gårdejer, født d. 3.-3.-1933, søn af Kirstine og Peter Grosbøl, gift d. 21.-2.-1959 med Lily Christensen, husmor, født d. 28.-3.-1935, datter af Anne og Hans Christensen. Parret har børnene: Peter, født d. 11.- 12.-1959 og Anette, født d. 9.- 7.-1962.J.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra forældrene. Nuværende ejer er 11. generation på gården.



-189-Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 53 ha.Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 samt lade og maskinhus begge fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.TERPVEJ 34, STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846308.JULIUS HANSEN SCHMIDT, landmand, født d. 23.-12.-1957, søn af Ingeborg og Søren Schmidt, gift d. 12.-9.-1981 med Britta Cordes Pedersen, smørrebrødsjomfru, født d. 25.-11.-1960, datter af Lina og Frode Pedersen. Parret har sønnerne: Jan, født d. 3.-9.-1982 og John, født d. 23.-10.-1984.J.H.S. arbejder som altmuligmand, han har været på Ladelund Grundskole og Hammerum Landbrugsskole. J.H.S. overtog gården i juni 1988 fra sin far.Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., der er bortforpagtet 23 ha.Stuehuset er opført i 1927 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus begge fra 1927 samt svinestald fra 1953. Der er 1 traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. TERPVEJ 51, "SKOVLØKKE", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846108.POUL VILLADSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1938, søn af Anne og Peter Villadsen, gift d. 3.-10.- 1964 med Signe Brogaard, gårdejer, født d. 8.-10.-1941, datter af Sigrid og Erik Brogaard. Parret har børnene: Margrethe, født d. 14.-4.-1967, Erik, født d. 31.- 8.-1970 og Søren, født d. 11.- 9.-1974.P.V. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han har været medlem af bestyrelsen for Landboforeningen i 15 år, medlem af kredsledelsen for D.L.G. i 8 år og medlem af Skolenævnet i 8 år. Parret overtog gården i 1964 fra P.V.'s fader. Gården har været i slægtens eje siden 1928.Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 9 ha. er skov og 11 ha. er eng. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1894 og restaureret fra 1976-84. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1894 ændret og moderniseret til søer i 1987, svinestalde fra 1950 og 1973 begge restaureret i 1987, lade fra 1923, maskinhuse fra 1971 og 1991, gastæt silo til korn fra 1982 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges 3.500 smågrise og 850 slagtesvin årligt, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 2 medhjælpere.TERPVEJ 61, "TERP MØLLEGÅRD", TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846300.ERIK HOLM JAKOBSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1959, søn af Helga og Aksel Jakobsen, gift d. 19.-8.-1989 med Susanne Henriksen, kontorassistent, født d. 26.-11.-1956, datter af Dagny og Harry Henriksen. Parret har børnene: Henrik, født d. 6.-9.-1987 og Merete, født d. 10.-7.-1989.E.H.J. har været på Ladelund Grundskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Jes og Anne Bassbolle.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35,4 ha., heraf 5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført i 1849 og senest restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1849 samt maskinhus fra 1989. Gården drives med en besætning på 200 moderfår af racerne Texel, Suffolk og Gotlandsk Pels, desuden er der 10 årsammekøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne Limousine og krydsning. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 1 traktor og kornsilo.



-190-TERPVEJ 65, TERP, 6630 RØDDING, tlf. 74-846247.HANS EJNAR THERKELSEN, husmand, født d. 19.-2.-1928, søn af Sørine Kjerstine og Søren Therkelsen, gift d. 3.-12.-1955 med Kristine Holm, kontorassistent, født d. 8.-9.-1933, datter af Johanne og Jens Holm.Parret har børnene: Egon, født d. 15.-8.-1957, Rita, født d. 21.-8.-1959 og Henning, født d. 26.-9.-1964.H.E.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra Anne og Niels Jensen.Ejendomsskyld 550.000. Areal 9,3 ha.Stuehuset er opført i 1923 løbende restaureret og udvidet i 1991. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade fra 1923 udvidet og restaureret til køer og søer i 1959, desuden er der garage fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor og plansilo.TERPVEJ 87, "VEJGÅRD", STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74- 846248.KAREN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1922, datter af Kirsten og Peter Nielsen, gift d. 26.-7.-1946 med Peter Høberg Christensen, født d. 7.-2.-1923, søn af Marie og Peter Høberg Christensen. Parret har børnene: Egon, født d. 25.-11.-1946 og Marie, født d. 10.-12.-1950.K.C. overtog gården i 1947 fra forældrene.Ejendomsskyld 830.000. Areal 18 ha., der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret omkr. 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910, lade fra 1931 og maskinhus. På gården er der nogle høns. Der er 1 traktor.TERPVEJ 91, STENDERUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-841955.INGE MATHIASEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1953, datter af Ellen og Marqard Mathiasen, gift med Jens Henning Sørensen, gårdejer, født d. 1.-4.-1949, søn af Grethe og Jens Sørensen. Parret har børnene: Jens Marqard, født d. 15.-3.-1980 og Karen, født d. 3.-7.-1986.I.M. er socialrådgiver. J.H.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af Skolebestyrelsen og bestyrelsen for Børnehaven. Parret overtog gården i november 1975 fra I.M.'s moder. Nuværende ejere er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 24 ha., 1 ha. er eng og 1,5 ha. er skov. Der er forpagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1910 og 1977, ungkvægstald fra 1978, dybstrøelsesstald fra 1980, lade fra 1978 udvidet i 1980, gylletank og 2 gastætte fodersiloer. Gården drives med en besætning på 79 årskøer, 100 ungdyr og 45 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.TIMEKÆR 4, "VESTERGÅRD", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-821709.THEODOR SEEBERG SØRENSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1950, søn af Otto Lahn og Bodil Marie Sørensen.



-191- Theodor S. Sørensen har været på Hammerum Landbrugsskole og er formand for Sønder Hygum Rideklub. Han overtog gården d. 1.-6.-1978 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1740.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 33 ha., 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1847 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 moderniseret til malkekøer i 1972 og ændret til fedekalve i 1986, foderlade fra 1983 ændret til fedekalve i 1988, lade fra 1914 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en årsproduktion på 220 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 9 rideheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.T.S.S. ejer og driver også Gammelvej 1, 6630 Rødding. Ejendomsskyld på denne gård er 1.400.000, jorden er medregnet på Timekær 4.TIMEKÆR 6, "LANGAGERGÅRD", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-821544. CARSTEN GODSKESEN LUND, gårdejer, født d. 23.-11.-1964, søn af Jensine og Aage Godskesen Lund.C.G.L. er husbondafløser, han har været på Hammerum Landbrugsskole og Kongensgård Grundskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1991 fra faderen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1770 og restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1961 ændret i 1990, hønsehus fra 1968, lade fra 1956, maskinhus fra 1976 og gylletank med dæksel. Gården drives med en besætning på 24 årsammekøer, 20 ungdyr, 26 slagtekalve og 22 stude af racerne SDM og Simmentaler, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.TIMEKÆR 10, "BRÆNDSTRUP- GÅRD", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-821560.FLEMMING JENSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1955, søn af Frida og Jens Christian Jensen, bor sammen med Anne Margrethe Petersen, sygeplejerske, født d. 13.-7.-1953, datter af Vera og Andres Petersen. Parret har sønnerne: Thomas, født d. 18.-12.- 1982 og Martin, født d. 24.-8.- 1984.F.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1988 fra faderen.Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 50 ha., heraf 0,5 ha. skov og 4,5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1779 restaureret flere gange og udvidet med garage i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1969 og ændret til kyllinger 1986, kyllingehus fra 1988 og lade fra 1969. Gården drives med en årsproduktion på 390.000 kyllinger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.



-192- TIMEKÆR 11, BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-822027. JAKOB HOLST, gårdejer, født d. 25.-2.-1946, søn af Sisse og Jørgen Holst, gift d. 29.-11.-1969 med Inger Jensen, sygehjælper, født d. 8.-4.-1949, datter af Grethe og Christian Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 5.- 7.-1971 og Betina, født d. 15.- 2.-1974.J.H. er rutebilchauffør og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 11 ha. er eng. Der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset er opført før 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, lager og bilgarage fra før 1700, lade fra 1956 og maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts plantørreri.TIMEKÆR 29, "LILLEVANG", BRÆNDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-820862.LEIF JØRGENSEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1954, søn af Ida og Rudolf Jørgensen, gift d. 30.- 5.-1980 med Anne Birthe Christensen, bankassistent, født d. 13.-9.-1957, datter af Lisa og Svend Christensen. Parret har sønnerne: Anders, født d. 27.-12.- 1982 og Christian, født d. 2.- 9.-1986.L.J. er landbrugsmedhjælper og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtoggården d. 1.-9.-1990 fra Gunnar Fink.Ejendomsskyld 980.000. Areal 21 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1990-91. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 restaureret i 1990, lade fra 1935 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 15 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til tørring samt hvede og byg. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.TOFTEGÅRDSVEJ 3, "TOFTEGÅRD", 6630 RØDDING, tlf. 74-841532.MARY KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1924, datter af Ingeborg og Peder Pedersen, gift d. 8.-9.-1950 med Peder Kristoffersen, født d. 17.-1.-1916, søn af Anne og Chresten Peder Kristoffersen. Parret har børnene: Anne Lise, født d. 11.-9.-1945, Christian, født d. 5.-12.-51 og Lars, født d. 19.-4.-1957.Gården blev overtaget i 1949 fra P.K.'s fader.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 40,5 ha., her af 2,5 ha. eng, 2,4 ha. er frasolgt. Der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1927. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af Kødrace samt en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, maltbyg og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 bestyrer og 1 skoledreng.



-193- TOFTEVEJ 8, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552212.THEODOR FREDSTED, gårdejer, født d. 14.-2.-1916, søn af Elsebeth Fredsted og Jens Schultz Fredsted, gift d. 23.-7.-1939 med Ida Larsen, husmor, født d. 6.- 6-1918, datter af Kathrine og Laurids Larsen. Parret har børnene: Jens, født d. 6.-1.-1941, Henning, født d. 17.-8.-1942, Svend, født d. 31.-5.-1945 og Elin, født d. 11.-4.-1953.T.F. overtog gården d. 1.-7.-1939 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1841.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng, 6 ha. er frasolgt.Stuehuset er opført i 1750 og senest restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1918 senere udvidet og moderniseret, lade fra 1893 udvidet i 1952 samt maskinhus fra 1935. Desuden er der et aftægtshus opført omkr. 1800. Gården drives med en besætning på 12 årskøer og 16 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.TOFTLUNDGÅRDVEJ 1, LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847300.KRESTEN BONDE VILLADSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1962, søn af Astrid og Anders Mølgaard Villadsen, gift d. 4.-5.-1991 med Bente Lauritzen, født d. 9.-9.-1966, datter af Grethe og Hans Lauritzen. Parret har en datter, født d. 7.-2.-1992.K.B.V. har været på Borris Grundskole og Gråsten Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i M.D. Food, medlem af kredsbestyrelsen i D.L.G. og medlem af bestyrelsen for Gråsten Landbrugsskole. B.L. har været på Riber Kjærgård Grund- og Landbrugsskole. K.B.V. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Eugen Mattie.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16 ha., heraf 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1801 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1850, svinestalde fra 1964 og 2 fra 1968 samt lade fra omkr. 1910 ændret til svin i 1959. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt. Der er markvandingsanlæg, fodersilo samt staldvarme til stuehus.K.B.V. driver Toftlundgårdvej 2, 6630 Rødding, i et I/S sammen med faderen Anders Mølgaard Villadsen.TOFTLUNDGÅRDVEJ 2, LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-847160.ANDERS MØLGAARD VILLADSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1930, søn af Anne og Peter Villadsen, gift d. 9.-5.-1957 med Astrid Bonde, medhjælpende hustru, født d. 27.-11.-1930, datter af Johanne og Johannes Bonde. Parret har børnene: Jens, født d. 7.-3.-1959, Kresten, født d. 8.-1.-1962 og Gertrud, født d. 5.-10.- 1965.A.M.V. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Jesper Kongsted.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 9 ha.Stuehuset er opført i 1817 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 ændret til kalve i 1973, kvægstald fra 1973, svinestald fra 1817 moderniseret
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A.M.V. driver gården som et I/S sammmen gårdvej 1, 6630 Rødding.

i 1957, svinestald fra 1967, foderlade fra 1986, kornlade fra 1904, kombineret foderlade og maskinhus fra 1972, 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 62 årskøer, 74 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM samt en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper. sønnen Kresten, som ejer Toftlund-
TOFTLUNDGÄRDVEJ 8, "KLOSTERGÅRDEN", LANGETVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-848571. NIELS FUGLSANG MAURITSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1944, søn af Signe og Christian Mauritsen, gift d. 5.-5.-1973 med Bodil Marie Larsen, køkkenassistent, født d. 6.-6.-1955, datter af Asta og Jens Larsen. Parret har børnene: Annelene, født d. 19.-7.-1974, Jens Christian, født d. 5.-5.-1977 og Susanne Pia, født d. 25.-12.-1981.N.F.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra forældrene. Morfaderen byggede gården i 1932.Ejendomsskyld 3.550.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 43 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 ændret til ungdyr i 1976, kostald fra 1976, foderlade fra 1978, lade fra 1958, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, maltbyg og græs til tørring. Der er 8 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.N.F.M. ejer og driver også Foldingbrovej 4, 6630 Rødding.TOFTLUNDGÅRDVEJ 14, MIKKELBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848477.BENT BONDE, gårdejer, født d. 19.-2.-1941, søn af Emma og Christian Nissen Bonde, gift d. 18.-11.-1978 med Lydia Gammelby, husmor, født d. 21.-3.-1938, datter af Anne og Peter Gammelby. Parret har sønnerne: Kim, født d. 10.-11.-1975, Kristian, født d. 23.-3.-1977 og Michael, født d. 13.-6.-1979.B.B. overtog gården i 1974 fra Viggo Petersen.Ejendomsskyld 660.000. Areal 12 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1954. Der er 1 trakor og træfyr.B.B. ejer og driver også Grejsensvej 9, 6630 Rødding.TORNUMGÅRDSVEJ 2, TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855387. KJELD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1924, søn af Karen Marie og Christian Frederik Thougaard Christensen, gift d. 8.-7.-1950 med Edel Pultz, medhjælpende hustru, født d. 6.-9.- 1927, datter af Line og Jakob Pultz. Parret har børnene: Inga, født d. 1.-2.-1952, Else Marie, født d. 6.-12.-1954 og Christian, født d. 17.-12.-1958.



-195-K.C. er lokalkonsulent for Topdanmark og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 moderniseret og udvidet i 1965, svinestalde fra 1910 og 1965, lade fra 1910 samt maskinhuse fra 1956 og 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 530 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 antik traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt Linko gasanlæg.

H.K. har været på Korinth Landbrugsskole, han har

TORNUMGÅRDSVEJ 5, TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855385. HENRY KRISTENSEN, statshusmand, født d. 2.-10.-1921, søn af Mathilde og Johannes Kristensen, gift d. 15.-10.-1950 med Sigrid Daugaard, husmor, født d. 15.-6.- 1924, datter af Dorthea og Sofus Daugaard. Parret har børnene: Aage, født d. 8.-6.-1951, Johannes, født d. 9.-6.-1951, Erik, født d. 17.-6.-1956 og Nanny, født d. 5.-6.-1961.været medlem af bestyrelsen forSamvirkende Sønderjyske Husmandsforeninger, været med i Skolekommissionen i 16 år, hvoraf de 8 var som formand og er nu formand i Brugerrådet for Enghavecentret. Han overtog gården i 1954 som en udstykning fra Tornumgård.Ejendomsskyld 690.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er bortforpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1954 restaureret og udvidet i 1967 samt udvidet med roehus i 1970, hønsehus fra 1954 udvidet i 1958 og senere ændret til garage og værksted, desuden er der lade fra 1954 ændret til kostald i 1962. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 fodersilo.TORNUMGÅRDSVEJ 7, "VIRKELYST", TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855121. EGON CLAUSEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1925, søn af Catharina og Hans Jørgen Andersen, gift d. 27.-12.-1950 med Dagmar Ebba Mortensen, husmor, født d. 5.-7.-1927, datter af Ane Marie og Hans Mortensen. Parret har børnene: Hans Kurt, født d. 20.-1.-1952 og Elizabeth, født d. 6.-8.-1954.E.C.A. er udgiver af den lokale telefonbog og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1990 fra Magda Schmidt.Ejendomsskyld 770.000. Areal 11,5 ha., heraf 1,8 ha. eng. Der er bortforpagtet 11 ha. Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 restaureret i 1990, rundbuehal til ammekøer fra 1992 samt lade fra 1929. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer, 7 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Simmentaler. Der er 1 traktor. Både bygninger og køer er bortforpagtet.TORNUMGÅRDSVEJ 8, "TORNUMGÅRD", TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855405. HENRIK BLIGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1967, søn af Margit og Jens Peter Jensen, bor sammen med Helle Damgaard, pædagog, født d. 23.-7.-1968, datter af Gerda og Frode Damgaard.H.B.J. har været på Lundbæk Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.- 9.-1989 fra Asbjørn Nordvang Petersen. H.B.J. ejer gården sammen med Claus Nielsen i "I/S Tornumgaard".Ejendomsskyld 8.300.000. Areal 165 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 7,5 ha. er eng og 3 ha. er skov.Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1955. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1965, drægtighedsstald og klimastald fra 1991, farestald fra 1981, elevfløj med



-196- garager fra før 1900 samt gylletank. Gården drives med en svineprodukiton på 1.000 årssøer, der sælges 22.000 smågrise årligt, desuden er der 5 årsammekøer af racerne Limousine og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, staldvarme til stuehus samt Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester, 1 medhjælper, 1 driftleder og 1 elev. Under "I/S Tornumgaard" hører desuden Tor- numgårdsvej 10 og Tornumvej 13, 6660 Lintrup. Ejendomsskylden er for alle 3 gårde.TORNUMGÅRDSVEJ 10, "SKANSEN", TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855405. CLAUS NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1965, søn af Frida og Benny Nielsen.C.N. har været på Lundbæk Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.- 1991 fra Anders Nielsen.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af lager og garage fra 1860. Gården hører indunder "I/S Tornumgaard".TORNUMGÅRDSVEJ 11, TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855217.SØREN FALKNER SØRENSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1963, søn af Tove Falkner og Hans J. Sørensen, gift d. 4.-6.-1988 med Mona Nielsen, kontorassistent, født d. 3.-4.- 1964, datter af Elly Agnethe og Svend Aage Nielsen. Parret har børnene: Steffan, født d. 3.-1.-1987 og Camilla, født d. 10.-11.-1990.S.F.S. har været på Borris Grundskold og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-6.-1991 fra Thomas Jørgen Sørensen.Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 75 ha., heraf 4,5 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 udvidet og moderniseret i 1979, ungkreatur spaltestald og maskinhus begge fra 1976, kalvestald moderniseret med spalter i 1976, lade til korn og kraftfoder fra 1934, foderlade fra 1979, kalvehytter, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 56 ungdyr og 48 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.TORNUM SKOVVEJ 3, TORNUM SKOV, 6660 LINTRUP.OVE HANSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1964, søn af Edith og Jens Hansen, bor sammen med Pia Jensen, pædagog, født d. 20.-9.-1965, datter af Kirsten og Ole Jensen. Parret har sønnen Anders, født d. 5.-3.-1991.O.H. har været på Riber Kjærgård Grund- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1991 fra Anders Christian Rasmussen.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 37 ha., der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949 senest udvidet i 1976, lade fra 1955, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 40 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.TORNUMVEJ 1, "ÅLYKKEGÅRD", 6630 RØDDING, tlf 74-841393.AKSEL BUCHHOLT, gårdejer. Omtales under Tornumvej 2, 6630 Rødding.A.B. overtog gården d. 1.-9.-1990 fra Alis og Jens Jonson.Ejendomsskyld 800.000. Areal 17 ha., heraf 7 ha. eng-Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 restaureret i 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor. På gården er ansat 1 fodermester.A.B. ejer og driver også Tornumvej 2, 6630 Rødding og Staghøjvej 5, 6630 Rødding.TORNUMVEJ 2, "ÅGÅRD", RØDDING VESTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841393. AKSEL BUCHHOLT, gårdejer, født d. 3.-12.-1950, søn af Anna og Alfred Buchholt, gift d. 26.-12.-1976 med Birgit Olsen, lærer, født d. 26.-5-1945, datter af Anna og Villy Weinreich Olsen. Parret har børnene: Arne, født d. 24.-4.-1979, Mette, født d. 22.-2.-1981 og Lise, født d. 31.-10.-1983.A.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for



-197-D.L.G. i Holsted-Brørup og Sønderjyllands Husholdningsskole, formand for Linkogas og formand for Elevforeningen Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1896.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 33 ha., 7 ha. er eng. Der er forpagtet 45 ha.Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1904 udvidet og moderniseret senest i 1979, lade fra 1973, maskinhus og gastæt kornsilo begge fra 1978 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 70 ungdyr af racen Jersey samt 65 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der 60 moderfår af racen Texel. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.A.B. ejer og driver også Tornumvej 1, 6630 Rødding og Staghøj vej 5, 6630 Rødding.TORNUMVEJ 3, MØGELMOSE, 6630 RØDDING, tlf. 74-841329.JOHN BONNESEN, formand i S.I.D. Rødding, født d. 13.-7.-1950, søn af Tinne og Ry- dahl Bonnesen, gift d. 14.-10.-1972 med Bente Bertelsen, køkkenmedhjælper, født d. 30.-10.-1951, datter af Nanna og Christian Bertelsen. Parret har børnene: Eddie, født d. 5.-1.-1977, Maica, født d. 5.-5.-1980 og Tana, født d. 20.-10.-1987.J.B. er medlem af Rødding Byråd. Han overtog gården d. 1.-6.-1990 fra Peter Hansen. Ejendomsskyld 740.000. Areal 13,6 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er bortforpagtet 11 ha.Stuehuset er opført i 1935 udvidet i 1973 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 udvidet i 1957 og restaureret med bokse til heste i 1991, maskinhus fra 1973 og lade. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer af racen Jersey, desuden er der 4 Shetlandsponyer, 2 sportsponyer og 1 Haflinger. Der er 2 traktorer. TORNUMVEJ 4, "ENGGÅRD", MØGELMOSE, 6630 RØDDING, tlf. 74-841392.CHRISTIAN HANSEN CHRISTENSEN, landmand, født d. 17.-9.- 1918, søn af Bodil Chresten Thy Christensen, gift d. 9.-5.-1947 med Anne Boerck, medhjælpende hustru, født d. 11.-9.-1924, datter af Margrethe og Heindrik Boerck. Parret har børnene: Ellen, født d. 24.-2.-1948 og Preben, født d. 20.-8.-1954.C.H.C. overtog gården i 1952 fra faderen.Ejendomsskyld 560.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha. eng, som er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 restaureret i 1927, bilgarage fra 1941, lade fra 1927 og maskinhus fra omkr. 1933. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor.TORNUMVEJ 5, "SKÆRBÆK MØLLE", TORNUM, 6630 RØDDING, tlf. 74-841264. OLE FOGH, gårdejer, født d. 12.-1.-1955, søn af Gudrun og Jens Fogh. O.F. har været på Kærhave Grundskole og Ladelund Landbrugsskole. Han overtog halvparten af gården i 1980 og resten d. 31.-12.-1989 fra forældrene, som købte gården i 1950. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 67,8 ha., heraf tilkøbt 19 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 6 ha. Stuehuset er opført i 1854 og restaureret i 1973-74. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 moderniseret og udvidet i 1977, lade fra 1920 og gastæt silo til ensilage fra 1980. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, finsnitter, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, træfyr og Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.



-198- TORNUMVEJ 7, TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855168.THOMAS SØRENSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1946, søn af Marie og Ejnar Sørensen, gift d. 11.-7.- 1970 med Rita Jeppesen, barneplejerske, født d. 17.-11.-1946, datter af Ruth og Kay Jeppesen. Parret har børnene: Ejnar, født d. 9.-8.-1971, Elsebeth, født d. 15.-2.-1974 og Lars, født d. 1.- 6.-1975.T.S. har været på Ladelund Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet i Lintrup. Han overtog gården i 1973 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1852 restaureret i 1961 og udvidet i 1979. Avlsbygningerne består af fedesvinestald, sostald, lade og gastæt silo til korn alle fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produceres 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer. Avlsbygningerne ligger på adressen Tornumvej 22A, 6630 Rødding.TORNUMVEJ 8, MØGELMOSE, 6630 RØDDING, tlf. 74-855295. MATHILDE ERIKSEN, gårdejer. Omtales under Skovlundvej 9, 6660 Lintrup.M.E. overtog gården i 1991 fra faderen Christian Slothuus. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 540.000. Areal 17 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1944. M.E. ejer og driver også Skovlundvej 9, 6660 Lintrup.TORUMVEJ 11, "STENSGÅRD", TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855169.PER DANNEVANG MATZEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1964, søn af Dorrit og Anders Matzen, gift d. 10.-11.-1990 med Dagny Jonsson, sekretær, født d. 8.-8.-1961, datter af Gertrud og Torben Jonsson. Parret har datteren Mette, født d. 12.-8.-1990.P.D.M. er lager ekspedient. Han overtog gården d. 15.-8.-1989 fra Dagny Sørensen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret fra 1989-90. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900, svinestald fra 1930 og lade fra omkr. 1900. Gården drives med en besætning på 10 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor.TORNUMVEJ 13, "LILLE TORNUMGÅRD", TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855405. I/S TORNUMGAARD v/HENRIK BLIGAARD JENSEN og CLAUS NIELSEN. Omtales henholdsvis under Tornumgårdsvej 8 og 10, 6660 Lintrup.Gården blev overtaget d. 12.-9.-1989 fra Asbjørn Nordvang Petersen.Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af løbe- svinestald fra 1970, svinestalde fra 1976 og 1979 samt foderlade fra 1976. Under "I/S Tornumgaard" hører også Tornumgårdsvej 8 og 10, 6660 Lintrup.TORNUMVEJ 16, "HYLDEDAL", MØGELMOSE, 6630 RØDDING, tlf. 74-841397.KRISTIAN PEDERSEN, husmand, født d. 16.-12.-1924, søn af Sofie og Steffen Pedersen, gift d. 27.-6.-1954 med Sanna Hviid, husmor, født d. 19.-3.-1924, datter af



-199- Valborg og Peder Hviid. Parret har døtrene: Inge, født d. 21.- 3.-1957 og Carmen, født d. 8.- 10.-1955.S.H. er lærer. Kristian Pedersen er medlem af bestyrelsen for Frøs Herreds Husmandsforening og J.A.K. Andelskasse i Rødding. Han overtog gården i 1959 fra Margrethe og Svend Olsen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19,7 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 moderniseret i 1964 og restaureret med nyt tag i 1991, sostald fra 1970, fedesvinestald fra 1964, kombineret maskin- og hønsehus fra 1952, garage fra 1975, maskinhus fra 1977 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 5 års- ammekøer, 5 ungdyr og 3 slagtekalve af Simmentalerkrydsning samt en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo, vindmølle samt Linko gasanlæg.TORNUMVEJ 18, MØGELMOSE, 6630 RØDDING, tlf. 74-841396. HOLGER THERKELSEN, landmand, født d. 3.-1.-1951, søn af Gudrun og Thyge Therkelsen, bor sammen med Else Marie Pedersen, kontorassistent, født d. 27.- 11.-1949, datter af Johanne og Henry Jensen. Parret har børnene: Jesper, født d. 19.-9.-1969, Annette, født d. 22.-3.-1972 og Lars, født d. 14.-10.-1979.H.T. har været på Riber Kjærgård og Nordisk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.-1978 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979 udvidet i 1983, kombineret lade og maskinhus fra 1979 samt indendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg.TORNUMVEJ 24, "AASGÅRD", TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855426.KJELD LAURITZEN, gårdejer. Omtales under Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup.K.L. overtog gården i 1983 fra Andreas Skov.Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 100 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 moderniseret i 1970 samt kombineret lade og løsdriftsstald fra 1910. K.L. ejer og driver også Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup.TORNUMVEJ 26, "KASTBJERGLED", TORNUM, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855259.JENS PETER OKSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1956, søn af Karna Møller og Erik Oksen.J.P.O. har været på Ladelund Grundskole og Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1982 fra Otto Hjorth Madsen.Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 43,2 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 0,5 ha. er skov og krat.Der er forpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 udvidet efter brand i 1984, lade fra 1951, maskinhus fra 1976 og udendørs* køresilo. Gården



-200-drives med en besætning på 68 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, markvandingsanlæg og Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng. TORNUMVEJ 28, KASTBJERG, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855341. JØRN SCHULTZ, gårdejer, født d. 12.-9.-1955, søn af Karen Margrethe og Niels Schultz, gift d. 29.-6.-1979 med Vera Petersen, medhjælpende hustru, født d. 26.-5.-1955, datter af Ane og Walter Petersen. Parret har døt- rene: Andrea, født d. 17.-2.-1979, Merethe, født d. 5.-6.-1980 og Anne Sofie, født d. 29.-7.-1986.J.S. har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog halvparten af gården i 1985 og resten i 1990 fra faderen.Areal 70 ha., heraf 4 ha. eng, som er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1930 ændret og moderniseret til svin i 1968, fedesvinestald, sostald og maskinhus alle fra 1976, løbe- og drægtighesstald fra 1991 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges 1.200 smågrise og 2.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, fremavlet byg, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 2 kornsiloer samt varm og kold lufts plantørreri. På gården er ansat 1 fodermester.J.S. ejer og driver også Gammelmark 22, 6630 Rødding.TORNUMVEJ 30, KASTBJERG, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855261.KRISTIAN SALLING, gårdejer, født d. 22.-3.-1913, søn af Mathea og Johannes Salling.K.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1943 fra faderen.Areal 24 ha., heraf 4 ha. mose. Der er bortforpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1913, maskinhus fra 1940 og garage fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs til tørrestation. Der er 2 traktorer.TROLDKÆRVEJ 2, SKUDSTRUP MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848356.JØRGEN CHRISTIAN MIANG, gårdejer, født d. 14.-6.-1936, søn af Kathrine og Jørgen Miang, gift d. 8.-12.-1962 med Tove Larsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-2.-1936, datter af Gerda og Johannes Larsen. Parret har børnene: Jørgen Ejler, født d. 2.-11.-1963, Vivian, født d. 25.- 1.-1965, Alice, født d. 17.-8.-1967 og Eigil, født d. 24.-11.-1971.Sønnen Jørgen Ejler har været Riber Kjærgård og Grindsted landbrugsskoler. J.C.M. har været på Kærhave Ringsted Landbrugsskole, han er medlem af Aktionærrådet i Bikuben og er i repræsentantskabet for Kløvermælk. Han overtog gården d. 1.-8.-1962 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1900. Siden d. 1.-8.-1990 har J.C.M. drevet gården sammen med sønnen Jørgen Ejler i et I/S.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha. Der er forpagtet 24,5 ha.Stuehuset er opført i 1912 restaureret og udvidet i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 udvidet og restaureret i 1967 samt udvidet igen i 1988, ungdyr-



-201- stald fra 1976, svinestald fra 1967, lade fra 1912, foderlade fra 1990, maskinhus fra 1973, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 70 ungdyr af racerne SDM og RDM samt en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus.TROLDKÆRVEJ 3, SKUDSTRUP MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848779.HANS NØRREGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1952, søn af Ellen Margrethe og Iver Pedersen, gift d. 18.-6.-1977 med Agna Kirstine Kristensen, bogholder, født d. 18.-5.-1955, datter af Karen og Lynge Kristensen. Parret har børnene: Kim, født d. 1.-7.-1979 og Gitte, født d. 1.- 5.-1984.H.N.P. er elektronikmekaniker. Han overtog gården i februar 1979 fra Jaems Andersen. Ejendomsskyld 1.600.000 + tilkøb vurderet til 500.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 32 ha., 1,5 ha. er skov. Der er forpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 ændret og moderniseret til søer i 1979, svinestald fra 1980, lade fra 1977, maskinhus fra 1985 udvidet i 1991. Gården drives med en svineproduktion på 22 årskøer, der produceres 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.TROLDKÆRVEJ 5, SKODBORG SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-848567.JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Gejlager 14, 6630 Rødding.J.C.C. overtog gården i 1987 fra Jakob Peter Jensen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32,7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1910 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1900 og 1978 begge senere ændret til lager, desuden er der lade fra omkr. 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, maltbyg, hvede og frøgræs.J.C.C. ejer og driver også Skodborgskovvej 10, 6630 Rødding og Gejlager 14, 6630 Rødding.TROLDKÆRVEJ 8, "LUNDHOLT", 6630 RØDDING, tlf. 74-848177.JYTTE og JENS BOJSEN, gårdejere. Omtales under Kærvej 1, 6630 Rødding.Parret overtog gården d. 1.-4.-1992 fra Niels Hansen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 21,3 ha.Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971 og lade fra omkr. 1940.Parret ejer og driver også Kærvej 1 og 3, 6630 Rødding samt Troldkærvej 12, 6630 Rødding.TROLDKÆRVEJ 10, "BRYDEGÅRD", SKUDSTRUP MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74- 848159.KNUD FARHM HANSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1932, søn af Tinne Bordoff og Lorenz Hansen.K.F.H. overtog gården i 1968 fra Henrik Hansen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført i 1943. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1943 samt svinestald fra 1943 senere ændret til ungkvæg. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-202-TROLDKÆRVE3 12, 6630 RØDDING.3YTTE og 3ENS &O3SEN, gårdejere. Omtales under Kærvej 1, 6630 Rødding.Parret overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Karen og Erik Otte.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42 ha.Stuehuset er opført i 1944 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1944, ungkvægstald fra 1983 ændret til svin i 1992, foderlade fra 1975 og maskinhus fra 1983. Parret ejer og driver også Kærvej 1 og 3, 6630 Rødding samt Troldkærvej 8, 6630 Rødding. TROLDKÆRVE3 15, "HØRRE- GÅRD", SKUDSTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-848624.ANTON GRAASBØLL, gårdejer, født d. 7.-3.-1941, søn af Laura og Peter Graasbøll, gift d. 5.- 3.-1966 med Karen Finderup Christensen, medhjælpende hustru, født d. 25.-6.-1944, datter af Else og Erling Christensen. Parret har børnene: Peter, født d. 12.-5.-1971 og Bente, født d. 19.-5.-1968.A.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. K.F.C. har været på Nordisk Landbrugsskole husholdningslinie. A.G. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 48,7 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., 3 ha. er skov og 1,5 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1848 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde fra 1950 begge ændret til svin i 1975 og moderniseret i 1982, svinestald og kornlade begge fra 1978 samt maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion på 117 årssøer, der sægles 2.000 smågrise og 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt 1 halmfyr.A.G. ejer og driver også 3els Skovvej 24, 6630 Rødding.TRÆSKODAL 12, "NØRRERIS", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848459.ESBEN BRUUN, gårdejer, født d. 18.-3.-1938, søn af Tinne og Peter Bruun, gift d. 31.-3.-1962 med Bodil Høj, medhjælpende hustru, født d. 12.-8.-1938, datter af Kirsten og Peder Høj. Parret har børnene: Kirsten, født d. 2.-2.-1963, Peter, født d. 13.-12.- 1965, Niels 3ørgen, født d. 2.-10.-1969 og Anja, født d. 3.-11.-1974.E.B. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Nordslesvisk Landboforening. B.H. er medlem af bestyrelsen for D.H.S. i Tørring Len. E.B. overtog gården i 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1720.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 52 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 ændret til ristestald i 1969, ungkvægstald og maskinhus begge fra 1975, svinestald fra 1907 moderniseret i 1975, farestald fra 1971, fedestald fra 1976, 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 200 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt, desuden er der 2 rideheste af racerne Dansk Varmblod og Stor pony. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. På gården er ansat 1 fodemester og 2 medhjælpere.E.B. ejer og driver også Københovedvej 77, 6630 Rødding.TRÆSKODAL 14, "MELVANGGÅRD", SKODBORG, 6630 RØDDING, tlf. 74-848705. HANS ERIK BRINK, gårdejer, født d. 11.-6-1953, søn af Ingeborg og Christian Brink, gift d. 22.-5.-1988 med Hanne Bjerg, lærer, født d. 11.-4.-1955, datter af Gudrun og



-203-

neration på gården, som har været i slægtens eje siden

Iver Bjerg. Parret har datteren Christina, født d. 25.-11.-1948.Hans E .Brink driver maskinstation, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er formand for Ring- ridderforeningen samt medlem af Flugtskydningsforeningen. Han overtog gården i 1977 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. ge- 1900.Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 10 ha. er skov. Der er forpagtet 45 ha.Stuehuset er opført i 1719 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1719 ændret til svin i 1978, kvægstald fra 1978, foderlade fra 1986, lade fra 1719, maskinhuse fra 1987 og 1989, 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 85 årskøer, 120 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt, desuden er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 9 traktorer, 3 mejetærskere, 2 vandingsmaskiner, markvandingsanlæg og alm. maskiner til maskinstation. På gården af ansat 1 fodermester og på maskinstationen 7 medhjælpere.TRØKSVEJ 2, "OVERGÅRD", HJERTING SKOV, 6630 RØDDING, tlf. 74-841362.NIELS KRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1946, søn af Marie og Aage Sørensen, gift d. 27.-6.-1970 med Rita Schneider, hjemmehjælper, født d. 2.- 2.-1950, datter af Ellen og Fritz Schneider. Parret har sønnerne: Torben, født d. 28.-3.-1973, Johnny, født d. 15.-4.-1976 og Henrik, født d. 2.-3.-1980.N.K.S. arbejder med madkørsen for kommunen, han er medlem af bestyrelsen for Venstre i Hjerting og er kasserer for spejderne i Lintrup. R.S. er medlem af Menighedsrådet, hun er revisor for Hjemmehjælpen og tillidsrepræsentant. N.K.S. forpagtede gården fra 1970 til overtagelsen i 1977 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng, der er frasolgt 11 ha. skov.Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1930 ændret til svin i 1978, svinestald fra 1977 samt kombineret lade og maskinhus fra 1930. På gården er der 2 moder får og nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer.TVEDVEJ 3, TVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-846439.EJNER M. NIELSEN, distriktsvejmand, født d. 20.-9.-1941, søn af Astrid og Niels Nielsen, gift d. 24.-7.-1965 med Karen Elisabeth Thomsen, fabriksarbejder, født d. 21.-3.-1944, datter af Tinne og Johannes Thomsen. Parret har børnene: Tina, født d. 3.-5.-1966, Jan, født d. 6.-3.-1968 og Anette, født d. 4.-2.-1971.E.M.N. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra Sigurd Larsen.Ejendomsskyld 730.000. Areal 13,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er bortforpagtet 13 ha.



-204- Tvedvej 3's stuehus er opført i 1930 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1930 udvidet i 1935 og moderniseret til kreaturer samt udvidet i 1979-80, desuden er der garage fra 1964. Der er plansilo og træfyr på gården.
TVEDVEJ 6, "RODEGÅRD", TVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-846359.VIGGO FYHN, gårdejer, født d. 26.-1.-1940, søn af Johanne og Peter Fyhn, gift d. 30.-5.-1966 med Tove Hansen, specialarbejder, født d. 11.-1.-1948, datter af Dora og Johannes Hansen. Parret har døtrene: Gunhild, født d. 16.-10.-1970 og Marianne, født d. 6.-2.-1974.B.F. overtog gården i 1971 fra Laurids Christensen.Ejendomsskyld 850.000. Areal 14 ha., der er forpagtet 9,5 ha.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 ændret til ungkreaturer i 1976, kvægstald fra 1972, lade fra 1976 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen DRK. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, 2 kornsiloer, varm og kold lufts tørreri samt naturgasvarme.TVEDVEJ 7, "BIRKELY", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846486.KARL OVE PETERSEN, smed, født d. 12.-3.-1957, søn af Ina og Johannes Schmidt Petersen, gift d. 11.-5.-1983 med Hanne Sørensen, ekspedient, født d. 2.-12.-1959, datter af Selma og Børge Emil Sørensen. Parret har døtrene: Randi, født d. 3.-7.-1985 og Sanne, født d. 15.-1.-1989.K.O.P. overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Hans Chr. Frandsen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 17 ha., heraf 1,7 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1930 ombygget og restaureret efter brand i 1991 samt lade fra 1930. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt, desuden er der 3 årsammekøer og 3 ugndyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.TVEDVEJ 8, TVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-846276.HANS BUHRKAL, landmand, født d. 25.-8.-1921, søn af Anna og Marius Buhrkal, gift d. 9.- 7.-1944 med Asta Pedersen, født d. 24.- 12.-1925, datter af Karen og Svend Buch Pedersen. Parret har børnene: Karen, født d. 27.- 8.-1944 og Sven, født d. 18.-4.- 1949.H.B. overtog gården i 1953 fra Ejner Larsen.Ejendomsskyld 710.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 1,5 ha. er eng. Der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1930 uvidet flere gange siden, hønsehus fra 1958, garage fra 1965 og lade fra 1930. Der er 1 traktor og halmfyr på gården.



-205-TVEDVEJ 10, TVED, 6630 RØDDING, tlf. 74-846279.JOHANNES JØRGENSEN, landmand, født d. 3.-11.-1931, søn af Marie og Christian Jørgensen.J.J. er slagteriarbejder. Han overtog gården i 1963 fra faderen.Ejendomsskyld 520.000. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1930, roehus fra 1944 senere ændret til garage, maskinhus fra 1965 udvidet i 1970 og stakhjælm. Gården drives med en besætning på 100 moderfår. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt varm og kold lufts tørreri.TØNDERVEJ 1, JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552484.JOHAN JUHL, gårdejer, født d. 12.-8.-1935, søn af Anne Marie og Niels Juhl, gift d. 1.-10.-1960 med Karla Hansen, medhjælpende hustru, født d. 9.-7.-1938, datter af Johanne og Simon Hansen. Parret har børnene: Ejgil, født d. 24.-7.-1961, Kjeld, født d. 17.-4.-1964, Gert, født d. 11.-8.-1965 og Leif, født d. 28.-10.-1971.K.H. er formand for Menighedsrådet. J.J. overtog gården d. 1.-8.-1960 fra Mads Madsen. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha.Stuehuset er restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1967, maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 28 ungdyr og racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og kornsilo.TØNDERVEJ 2, "JØRGENSMINDE", MOJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-552712 (privat) og 74-552615.PEDER KLOGBORG, gårdejer, født d. 22.-4.-1951, søn af Anna og Peder Klogborg, gift i 1975 med Hanne Klogborg, folkeskolelærer.P.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1989 fra Jørgen Bang.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 ændret til svin i 1986, svinestald fra omkr. 1900 renoveret og moderniseret i 1985, lade fra omkr. 1900 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps.P.K. er desuden medejer af "Haraidsholm", Haraldsholmvej 14, 6630 Rødding. Familien er bosat: Haraldsholmvej 18, Rødding. TØNDERVEJ 3, ROJBØL, 6630 RØDDING, tlf. 74-552171.VAGN BAAGØ JEPSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1918, søn af Marie og Christian Jepsen, gift d. 30.- 4.-1949 med Anne Else Jensen, husmor, født d. 29.-8.-1922, datter af Kirstine og Cicilius Jensen. Parret har børnene: Aksel, født d. 18.-2.-1950, Gunnar, født d. 29.-2.-1952, Inger, født d. 29.- 10.-1953 og Arne, født d. 15.-2.- 1959.V.B.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været medlem af bestyrelsen for D.L.G.og bestyrelsen for Brugsen i Jels i 19 år, hvoraf de 17 var som formand. Han overtog gården i 1949 fra Elias Olesen.Ejendomsskyld 680.000. Areal 14,2 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført før 1870 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1930 udvidet senest i 1965, roehus fra 1966 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt kold lufts tørreri.



-206- TØNDERVEJ 9, "NYGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846382.NIELS KLOPPENBORG SKAU, født d. 30.-1.-1946, søn af Anne Marie og dens Kloppenborg Skau, gift d. 8.-7.-1972 med Mette Cha- trine Gericke, leder af kommunal dagpleje, født d. 21.-8.-1949, datter af Cecilie og Knud Gericke. Parret har døtrene: Marie, født d. 13.-12.-1973 og Maren, født d. 2.-9.-1976.N.K.S. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Landboforeningen i Rødding og medlem af bestyrelsen for Landsudvalget for Planteavl. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra faderen, som forpagtede den fra 1926 til overtagelsen i 1951. Ejendomsskyld 7.300.000. Areal 121,6 ha., heraf 7 ha. skov og 4,8 ha. eng. Der er forpagtet 30 ha.Stuehusene, som består af 3 stk., er alle opført fra 1904-08 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svineproduktionsstalde, som alle brændte i 1988 og genopført igen samme år, desuden er der halmfyrlade fra 1772 moderniseret sidst i 1981, kornlade fra 1988, maskinhus fra 1978, gastæt silo til korn fra 1982 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der produceres 5.500 slagtesvin årligt, desuden er der 3 Islænderheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps samt græs til grøntmelsfabrik. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.N.K.S. ejer og driver også Præstegårdsvej 23, 6630 Rødding.VANGGÅRDSVEJ 1, "HØRMANDSMINDE", MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855254. LEONHARDT OLESEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1924, søn af Therese og Mads B. Olesen, gift d. 7.-12.-1957 med Gerda Stenderup, husmor, født d. 31.-1.-1934, datter af Metta og Laurids Stenderup. Parret har børnene: Anna Grethe, født d. 23.-3.-1959, Knud Erik, født d. 25.-3.-1962, Hans 3ørn, født d. 20.-6.-1964 og dens, født d. 13.-2.- 1971. L.O. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1957 fra Ejner Jørgensen.Ejendomsskyld 630.000. Areal 15,4 ha.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1954 udvidet med lade i 1974, hestestald fra før 1900 ændret til svin i 1958, garage fra 1952, hønsehus fra 1948 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 270 stk. årligt, desuden er der nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 1 traktor og 1 fodersilo.VANGGÅRDSVEJ 2, "MEJLBY VESTERGÅRD", MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855251.KJELD LAURITZEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1956, søn af Sofia Dorthea og Aage Jensen Lauritzen, bor sammen med Helga Helle, kontorassistent, født d. 28.- 11.-1958, datter af Karen Margrethe og Kristian Smidt Helle. Parret har børnene: Marie, født d. 23.-11.-1984, Line, født d. 3.- 4.-1989 og Kristian, født d. 5.-6.-1991.K.L. har været på Borris Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han har boet på gården siden 1979 og været med i I/S fra 1983 til overtagelsen i 1989 fra faderen. Gården har været i slægtens siden 1875.



-207-Ejendomsskyld 8.400.000. Areal 110 ha., heraf 2,4 ha. eng.Stuehuset er opført i 1820 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 ændret til svin i 1980, løbeafdeling fra 1983, svinestald fra 1914 moderniseret til goldsøer i 1980, klima- og fedestald fra 1980-81, maskinhus fra 1972 udvidet i 1991, gastæt kornsilo fra 1983 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 615 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 12.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græs til tørreri. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og halmfyr. På gården er ansat 5 medhjælpere.K.L. ejer og driver også Tornumvej 24, 6660 Lintrup.VANGGÅRDSVEJ 3, MEJLBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855300.NIELS EBBERUP HANSEN, kennelejer, født d. 6.-4.-1951, søn af Inger Lise Bech og Henry Jens Ebberup Hansen, gift d. 4.-11.-1972 med Lena Marianne Hansen, medhjælpende hustru, født d. 19.-11.-1949, datter af Gerda og Jens Peter Hansen. Parret har børnene: Jesper, født d. 23.-5.-1973 og Pernille, født d. 22.-1.-1976.N.E.H. er maskinskruestiksarbejder med sertifikat som svejser samt selvstændig og har desuden Grønt Bevis. Han overtog gården i 1988 fra Træholt.Ejendomsskyld 700.000. Areal 6,3 ha.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1978 ændret til kennel i 1988-89, lader fra 1973 og 1978 samt hønsehus fra 1973. På gården er der 2 travheste, 2 rideheste, 12 Cairn Terrier, 22 Pyranærhunde samt 10 West Highland White Terrier. VANGGÅRDSVEJ 4, "VANGGÅRD", MEJLSBY, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855253.NIELS HANSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-12.-1951, søn af Sine og Erik Peter Nielsen, gift d. 22.-1.-1980 med Pia Barbara Urup, gårdejer, født d. 28.-5.- 1957, datter af Karen Margrethe og Ernst Urup. Parret har døtre- ne: Majbritt, født d. 9.-3.-1976, Erika, født d. 9.-4.-1979 og Annette, født d. 13.-12.-1987.N.H.N. er maskinfører ved en entreprenør og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 31.-12.-1978 fra N.H.N.'s fader. Gården har været i slægtens eje siden 1952.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 33 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, ungdyrstald fra 1976 og foderlade fra 1979. Der er 1 traktor på gården.VESTER MARKSVEJ 6, 6630 RØDDING, tlf. 74-841612.FREDERIK JØNSSON, gårdejer, født d. 2.-10.-1931, søn af Marie og Hans Jønsson, gift d. 24.-5.- 1958 med Herdis Juel, medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1932, datter af Maren og Marius Juel. F.J. overtog gården i 1958 fra Ruth og Hans Kjær.Ejendomsskyld 680.000. Areal 8 ha., der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 udvidet og moderniseret i 1970, svinestald fra før 1900 ændret til ungkreaturer i 1970 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 15 ungdyr og 60 slagtekalve af Kødkvægsrace. Der er 2 traktorer.



-208-VIMTRUPVEJ 3, "HASSELVANG", VIMTRUP MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-855198. HANS GAMBORG NIELSEN, idrætsassistent, født d. 19.-10.-1963, søn af Inge og Jørgen Gamborg Nielsen, bor sammen med Helle Skydt, kontorassistent, født d. 6.- 6.-1965, datter af Birte og Henning Skydt.Parret overtog gården d. 1.-7.-1991 fra Ester og Gustav Hansen.Ejendomsskyld 495.000. Areal 8,4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret omkr. 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 ændret til svin i 1975, lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra omkr. 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 20 stk. årligt, desuden er der 1 vildsvin og 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.VIMTRUPVEJ 5, VIMTRUP, 6630 RØDDING, tlf. 74-855280.INGVAR UTH HAGEDORN, gårdejer, født d. 3.-9.-1926, søn af Martha og Aage Hagedorn.l.U.H. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1972 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1930.Ejendomsskyld 450.000. Areal 7,2 ha.Stuehuset er opført omkr. 1920 og udvidet i 1941. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1951, hønsehus fra 1934, lade fra 1936 og maskinhus fra 1941. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.VIMTRUPVEJ 6, "VIMTRUPGÄRD", VIMTRUP, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855323.AKSEL MOGENSEN GARDER, gårdejer, født d. 2.-11.-1928, søn af Maren Mogensen og Niels Garder, gift d. 22.-11.-1958 med Kirsten Bruun Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-10.-1938, datter af Gudrun og Frede Bruun Nielsen. Parret har sønnerne: Lars Erik, født d. 9.-6.-1961, Bjarne, født d. 15.-4.-1963 og Jens Jakob, født d. 17.-2.-1969.K.B.N. er gymnastikpædagog. A.M.G. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1935.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 33 ha., 1 ha. er eng. Der er forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1937, kyllingehus fra 1991, lade fra 1937 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en produktion på 50.000 kyllinger pr. gang. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlet hvede, fremavlet byg, græsfrø, spinatfrø og fabriksroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. VIMTRUPVEJ 9, "MAIGÅRD", VIMTRUP, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855242.CONRAD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 8.-11.-1932, søn af Kathrine og Christian Jørgensen, gift d. 18.-5.-1963 med Gunna Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 22.-4.-1938, datter af Ingeborg og Carl Rasmussen. Parret har børnene: Flemming, født d. 3.-2.-1965, Arne, født d. 18.- 1.-1967 og Dorthe, født d. 22.-12.-1969.C.J. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af Skatteankenævnet. Han forpagtede gården fra d. 1.-10.-1961 til overtagelsen d. 1.-3.-1967 fra Elsa og Gunnar Jensen. Ejendomsskyld. 1.400.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 restaureret, moderniseret og udvidet i 1971 og 1978, svinestald fra 1930 ændret til kreaturer i 1967, lade fra 1930 ændret til kalve, malkerum og værksted i 1978, foderlade fra



-209- 1982, maskinhus fra 1977 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 55 ungdyr og 8 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker samt 1 Linko gasanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.VIMTRUPVEJ 15, "SKOVLY", VIMTRUP, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855290.CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1933, søn af Maren og Mads Madsen, gift d. 30.-3.-1963 med Anna Behrens, medhjælpende hustru, født d. 31.-12.-1938, datter af Kirstine og Carl Behrens. Parret har børnene: Jan, født d. 21.-2.-1964 og Birgit, født d. 21.-5.-1966.C.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra faderen. Gården har været i slægtens eje i mindst 200 år.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf 3,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 ændret til svin i 1971 og udvidet i 1976, svinestald fra 1959 og lade fra 1930 moderniseret til maskinhus i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.VIMTRUPVEJ 17, VIMTRUP, 6660 LINTRUP, tlf. 74-855386. CHRISTINE RIIS, gårdejer, født d. 8.-10.-1955, datter af Ellen og Anders Christiansen, gift d. 23.- 11.-1974 med Peder Riis, gårdejer, født d. 6.-10.-1947, søn af Dorothea og Vagn Riis. Parret har børnene: Elvin, født d. 28.- 1.-1976, Martin, født d. 6.-4.-1979 og Pia, født d. 8.-10.-1981.C.R. er kirkesanger, og P.R. er uddannet tømrer. Parret forpagtede gården fra 1980 til overtagelsen i 1984 fra C.R.'s forældre.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24,8 ha., der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret især fra 1980-84. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1980, maskinhuse fra 1930 og 1979 samt lade fra 1980 udvidet med kalvestald i 1984. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der nogle høns og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, fodersilo, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.P.R. ejer og driver også Skovlundvej 5, 6660 Lintrup.VRÅVEJ 2, "VEJBØLGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846153.KNUD TERMANSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1949, søn af Nicoline og Georg Termansen, gift d. 16.-8.-1980 med Inger-Marie Skouboe, sygehjælper, født d. 9.- 3.-1956, datter af Johanne og Frede Skouboe. Parret har døtrene: Sara, født d. 25.-8.-1981 og Stine, født d. 18.-4.-1984.K.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Øster Lindet Skole og Venstre Vælgerforening i Øster Lindet. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra faderen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf 6 ha. eng og 3 ha. skov. Der er for-



-210- pagtet 26 ha. Stuehuset er opført i 1802 og senest restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1802 restaureret til køer i 1980, svinestald fra 1802 ændret og moderniseret til ungkvæg i 1982, lade fra 1942 udvidet i 1980, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en besætning på 27 årskøer og 52 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og maltbyg. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt anpart i vindmølle. VRÅVEJ 4, "SOLBAKKEGÅRD", ØSTER LINDET, 6630 RØDDING, tlf. 74-846154.ARNE BUHRKAL, gårdejer, født d. 21.-7.-1925, søn af Anne og Marius Buhrkal, gift d. 5.-4.-1955 med Solvejg Rasmussen, gårdejer, født d. 23.-8.-1931, datter af Elisabeth og Johannes Rasmussen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 23.-2.-1957 og Lars, født d. 2.-2.-1960.S.R. er hjemmehjælper. A.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1954 fra A.B.'s fader. Gården blev i 1905 købt af A.B.'s farfader, og jorden har været i slægtens eje fra omkr. 1765.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. skov og 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975 moderniseret i 1980, svinestald fra 1965, garage fra 1973, lade fra 1959 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Simmentaler samt 10 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og juletræer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.ØRSTEDVEJ 23, "LILLE BARSBØL", JELS, 6630 RØDDING, tlf. 74-552425. SVEND KNUDSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1937, søn af Eline og Knud Knudsen, gift d. 9.-6.-1962 med Esther Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-6.- 1940, datter af Mathilde og Knud Nielsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 23.-3.-1963, Lene, født d. 23.-3.-1966 og Henrik, født d. 29.-1.-1970.S.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1962 til overtagelsen i 1965 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1927.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22,6 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,5 ha. skov, 29 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 51 ha.Stuehuset er opført før 1824 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1824 restaureret i 1970 og udvidet i 1965, svinestald fra 1965 ændret til fyr- og brændselsrum i 1978, lade udvidet i 1945 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en produktion på 100 fedekalve årligt af racen SDM og blandet. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.ØRSTEDVEJ 25, "HØJVANG", BARSBØL MARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-552278.ANKER JUUL VESTERGAARD, gårdejer, født d. 3.-4.-1905, søn af Bertha og Niels Nielsen Vestergaard, gift d. 8.-7.-1929 med Kirstine Larsen, født d. 8.-7.-1909, datter af Kathrine og Laurits A. Larsen. Parret har børnene: Grethe, født d. 7.-5.-1930,



-211- Bent, født d. 19.-5.-1932, Inger, født d. 28.-11.-1933, Niels, født d. 1.-2.-1936, Erik, født d. 24.- 4.-1937, Kirsten, født d. 17.-7.- 1938, Ejnar, født d. 5.-2.-1940, tvillingerne Aksel og Frode, født d. 20.-11.-1942 samt tvillingerne Knud og Jørn, født d. 29.-12.-1947. Anker J. Vestergaard overtog gården i 1929 som en udstykning fra Store Barsbøl.Ejendomsskyld 810.000. Areal 16,2 ha., heraf 0,3 ha. skov. Der er bortforpagtet 15,3 ha.Stuehuset er opført i 1929 udvidet i 1939 og restaureret med nyt tag i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 ændret til sostald i 1968, svinestald og maskinhus begge fra 1952, hønsehus og lade begge fra 1929 samt hønsehus fra 1937 senere ændret til goldsøer.ØSTERMARKSVEJ 1, RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-842378.NIELS KRAGELUND, gårdejer, født d. 15.-5.-1955, søn af Erna og Kristian Kragelund, gift d. 2.-8.-1986 med Anna Kirstine Villadsen, lærer, født d. 11.-5.-1959, datter af Maren og Niels Peder Villadsen. Parret har datteren Mette, født d. 3.-8.-1989.N.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Øster Lindet Ungdoms- og Idrætsforening samt i bestyrelsen for D.L.G. A.K.V. er formand for Rødding Gymnastikforening. N.K. overtog gården d. 1.-12.-1982 fra Peder Nielsen. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 62,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 23 ha. Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, svinestald fra 1963 og lade fra 1912 senere udvidet. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, frøgræs, ærter, havre og rug. Der er 2 traktorer.N.K. driver Lauenborgvej 12, 6630 Rødding i et I/S sammen med svigerfaderen.ØSTERMARKSVEO 3, RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-842364.JETTE N. B. JØRGENSEN, kaninavler, født d. 21.-12.-1960, datter af Dorthea og Peter Møller, gift d. 28.-9.-1985 med Niels Erik Jørgensen, gravermedhjæl- per, født d. 26.-2.-1963, søn af Karen og Johannes Jørgensen. Parret har døtrene: Hannah, født d. 13.-2.-1967 og Maria, født d. 26.-6.-1989.N.E.J. har været på Ladelund Grundskole. Parret overtog gården i 1985 fra Jørgen Christian Lorentsen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., der er bortforpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1923 løbende restaureret og udvidet i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, svinestald fra omkr. 1973 moderniseret og indrettet til kaniner fra 1985-90, desuden er der lade fra 1923. Gården drives med en besætning på 33 moderkaniner af racen Hvid Land, desuden er der 3 moderfår og 1 vædder af racen Texel samt nogle høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, kornsilo samt kold lufts tørreri.ØSTERMARKSVEJ 4, RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841689.RICHARDT HERMANN NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1935, søn af Sigrid og Søren Nielsen, gift d. 21.-7.-1962 med Ingrid Jensen, butiksmedhjælper, født d. 26.-4.-1938, datter af Marie og Christian Jensen. Parret har børnene: Henning, født d. 2.-9.-1963, Herdis, født d. 1.-3.-1971, Christian, født d. 31.-12.-1964, Hanne, født d. 10.-5.-1966



-212- og Heidi, født d. 13.-6.-1976. Richardt H. Nielsen har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-6.-1962 fra Tinne og Adolf Jessen.Ejendomsskyld 760.000. Areal 12,2 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1935 udvidet til ungkvæg i 1977, svinestald fra 1965 ændret og moderniseret til ungkvæg i 1986, lade fra 1967 udvidet i 1972 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 23 årskøer, 28 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor.ØSTERMARKSVEJ 5, RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841187.PETER MØLLER, gårdejer, født d. 21.-8.-1929, søn af Elli og Christian Møller, gift d. 26.-9.- 1959 med Dorthea Bertelsen, husmor, født d. 23.-7.-1937, datter af Didde og Kristian Bertelsen. Parret har børnene: Jette, født d. 21.-12.-1960, Elin, født d. 28.-4.-1963, Christian, født d.7.-5.-1967 og Birthe, født d. 7.-7.-1971.P.M. er prøveudtager, han har været på Haslev Landbrugsskole og er kirkeværge ved Rødding Sognekirke. Han overtog gården i 1959 fra faderen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng. Jorden er bort- forpagtet.Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 moderniseret og udvidet i 1976, svinestald fra 1962 ændret til køer i 1976, lade fra 1913, maskinhus fra 1952 og gylletank. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. ØSTERSKOVVEJ 1, "TEGLBAKKEN", RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841382. AAGE CHRISTIAN SKOV, landmand, født d. 24.-1.-1916, søn af Emma Damkjær og Jørgen Pedersen Skov, gift d. 23.-10.-1942 med Didde Pedersen, husmor, født d. 19.-5.-1915, datter af Die og Hans Andersen Pedersen. Parret har sønnen Gunnar, født d. 4.-8.-1945.AA.C.S. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1945 fra Jens Ansager.Ejendomsskyld 690.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra1951, svinestald fra 1952 og maskinhus fra 1965. Der er 1 traktor og kornsilo.ØSTERSKOVVEJ 2, "BIRKEVANG", RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841135.AAGE og CARSEN BECK MØLLER, gårdejere. AA.B.M. er født d. 7.-7.-1933, søn af



-213- Ida L. og Hans P. Møller, gift d. 30.-3.-1958 med Ebba Hansen, husmor, født d. 14.-1.-1933, datter af Amalie og Hans Hansen. Parret har børnene: Carsten, født d. 1.-8.-1959 og Karin, født d. 25.-6.-1962.Aage B. Møller har været på Ladelund Landbrugsskole og er brandkaptajn i Rødding. Han overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Rødding Kommune. D. 1.-6.-1989 overtog sønnen Carsten Beck Møller halvparten af gården.C.B.M. er gift d. 12.-10.-1951 med Ruth Jakobsen, butiksassistent, født d. 13.-6.-1960, datter af Tinne og Anders Jakobsen. Parret har børnene: Jakob, født d. 25.-8.-1988 ogAnne, født d. 29.-1.-1991. Parret tlf. nr. er 74-841781.C.B.M. har været på Ladelund Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald, foderlade, maskinhus og gastætsilo til korn alle fra 1987 samt gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 67 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 4 traktorer og staldvarme til stuehus.ØSTERSKOVVEJ 4B, "GRAMS- GÅRD", RØDDING ØSTERMARK, 6630 RØDDING, tlf. 74-841237. KRISTIAN DAM, gårdejer, født d. 30.-12.-1948, søn af Johanne og Andreas Dam. K.D. har børnene: Bianca, født d. 30.-10.-1976 og Peter Michael, født d. 9.-9.- 1980.K.D. er chauffør. Han overtog gården i 1984 fra Georg Gram. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 55 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1918, svinestald fra 1960 og lade fra 1920. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Hereford samt 11 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, græsfrø, ærter og byg. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.ÅBENRÅVEJ 8, GULDBJERG, 6630 RØDDING, tlf. 74-820201.NIELS PETER SKOV, gårdejer, født d. 22.-7.-1965, søn af Arne og Heidi Skov, gift d. 13.-8.-1988 med Anita Mølvad Jørgensen, pølsemager, født d. 22.-12.-1965, datter af Maje Marie og Poul Mølvad Jørgensen. Parret har døtrene: Winnie Jaczueline, født d. 3.-6.-1988 og Ditte Louise, født d. 18.-3.-1990.N.P.S. er flymekaniker. Han overtog gården i august i 1989 fra Kathrine Rasmussen. Ejendomsskyld 780.000. Areal 17,6 ha., der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, svinestald fra omkr. 1896 moderniseret i 1991, hønsehus og maskinhus begge fra 1956 samt lade fra 1920. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt, desuden er der 1 årsammeko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af Kødkvægsrace samt 1 ridehest. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr.



-214-ÅRUPVEJ 4, "HARREBYGÅRD", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845193.SVEND AAGE FRANDSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1920, søn af Ane og Frands Frandsen.S.AA.F. overtog gården i 1947 fra Thorvald Dixen. Han ejer gården sammen med svigerinden Karen Frandsen, Årupvej 6, 6510 Gram.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 46 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført efter brand før 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet i 1952, svinestald fra 1962, værksted fra 1976, lade fra 1953 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 40 slagtesvin årligt, desuden er der 10 årsammekøer, 10 ungdyr og 10 stude af blandet Kødrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg, vårbyg, rug, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.ÅRUPVEJ 6, HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845193.KAREN FRANDSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1932, datter af Hulda og Adolf Poulsen, gift d. 25.-9.-1954 med Robert Frandsen, født d. 17.-1.-1922, søn af Ane og Frands Frandsen. Parret har sønnerne Allan, født d. 16.-4.-1955, Børge, født d. 26.-1.-1958, Jørn, født d. 26.-4.-1961 og Ejner, født d. 2.-4.-1962.K.F. overtog gården i 1968 fra Dinne og Torvald Hundebøl.Ejendomsskyld 350.000. Areal 13 ha., heraf 4,5 ha. eng.På gården er der stuehus, kvægstald og lade. K.F. er desuden medejer af "Harre- bygård", Årupvej 4, 6510 Gram.ÅRUPVEJ 7, "LASBJERGGÅRD", HARREBY, 6510 GRAM, tlf. 74-845192.TAGE SCHACK, gårdejer, født d. 2.-2.-1944, søn af Anny og Aage Schack, gift d. 9.-10.-1965 med Gurli Petersen, kontorassistent, født d. 21.-10.-1946, datter af Laura og Søren Petersen. Parret har børnene: Marianne, født d. 20.-3.-1966 og Michael, født d. 16.-2.-1968.T.S. er direktør. Han overtog gården d. 15.-4.-1991 fra Balslev Jørgensen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 51,8 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. eng. Stuehuset er opført før 1700 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1850, løsdriftsstald og maskinhus begge fra 1975 samt lade fra 1912. Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Hereford. Der er 4 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.
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RØDEKRO KOMMUNE

ALSLEVVEJ 1, "ALSLEVGAARD", ALSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666786.NIELS SKOV SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1920, søn af Anne Marie og Søren Madsen Sørensen, gift d. 27.-9.-1952 med Olga Margrethe Jensen, født d. 28.-11.-1928, datter af Karen og Henrik Jensen. Parret har døtrene: Marianne, født d. 17.-6.-1953, Karen Elisabeth, født d. 13.-3.- 1955 og Birgitte, født 8.-3.-1960.N.S.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra faderen.Ejendomsskyld 860.000. Areal 23 ha.Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1853. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer og 20 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ALSLEVVEJ 4, ALSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666245.KARSTEN LUND, landmand, født d. 12.-7.-1954, søn af Agnete og Aksel Lund, gift d. 27.-3.- 1976 med Asta Nørgaard Petersen, faglærer, født d. 6.-10.- 1952, datter af Inger og Carl Petersen. Parret har børnene: Jesper, født d. 6.-4.-1981 og Rikke, født d. 29.-5.-1985.K.L. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Peter Matzen.Ejendomsskyld 690.000. Areal 2,3 ha., heraf 1 ha. frugtplantage. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stald fra 1977 samt kombineret lade og maskinhus fra 1902. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 300 slagtesvin årligt, desuden er der 40 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er frugt, grøntsager og fabrikskartofler. Der er 1 traktor samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ANDHOLMVEJ 4, RISE-HJARUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662814.ASMUS PETERSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1937, søn af Marie og Lauritz Petersen, gift d. 24.-8.-1963 med Gerda Marie Brodersen, medhjælpende hustru, født d. 6.-1.- 1945, datter af Marie og Johannes Brodersen. Parret har børnene: Jonna Marie, født d. 29.-12.-1963, Johannes, født d. 22.-1.-1965, Allan, født d. 7.-3.-1975 og Ken, født



-216- d. 28.-11.-1977. A.P. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Hans Fris.Ejendomsskyld 990.000. Areal 32 ha., der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1936, kostald fra 1974, svinestalde fra 1936 og 1963 begge senere ombygget til ungkreaturer samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 34 årskøer og 34 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri.ANDHOLMVEJ 7, ANDHOLM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662994.FREDE JENSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1924, søn af Karen Marie og Kristian Jensen, gift d. 12.-12.-1949 med Mette Helene Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 28.-4.- 1926, datter af Anne og Jes Madsen Schmidt. Parret har børnene: Karen Marie, født d. 9.-10.-1950, Bodil, født d. 28.-6.-1952, Solvejg, født d. 19.-6.-1954 og Jes Kristian, født d. 23.-12.-1959.F.J. har været på Fyns Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1949 fra Diderik Borst.Ejendomsskyld 730.000. Areal 27 ha., heraf 10 ha. eng.Stuehuset er opført i 1961 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1900 og 1977, svinestald fra omkr. 1900 samt kombineret lade og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet race samt en svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 20 smågrise og 15 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og græs til piller. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ANDHOLMVEJ 8, ANDHOLM, 6240 RØDEKRO, tlf. 74-662886.CARL CHRISTIAN SØBERG, gårdejer, født d. 9.-4.-1932, søn af Hanne og Marius Sø- berg. C.C.S. har sønnerne: Jan, født d. 17.-1.-1959 og Kjeld, født d. 6.-5.-1964. C.C.S. overtog gården d. 1.-3.-1970 fra Hans Petersen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1880 tilbygget i 1972, spaltestald til ungdyr fra 1978, svinestald fra omkr. 1880 senere ombygget til kalve, kombineret lade og maskinhus fra 1974, foderhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.ANDHOLMVEJ 11, "DALBO", ANDHOLM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-693651.PER HADERUP, gårdejer, født d. 11.-5.-1959, søn af Gerda og Jens Chr. Haderup, gift d. 3.-6.-1983 med Susan Warming Pedersen, ekspeditrice, født d. 19.-9.-1959, datter af Lizzie og Svend Pedersen. Parret har sønnen Bo, født d. 7.-6.-1990.P.H. arbejder som chauffør. Han overtog gården sammen med faderen d. 1.-7.-1985 fra enkefrue Anne Helene Hertha.Ejendomsskyld 380.000. Areal 7 ha., heraf 1 ha. mose.Stuehuset er opført i 1878 og senest restaureret i 1986-87. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1878. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 4 ungdyr af racen Limousine samt 3 moderfår og 1 vædder. Der er 2 traktorer.ANDHOLMVEJ 20, "ELBJERGGÅRD", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664595.ASMUS PETER ASMUSSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1924, søn af Marie og Asmus As- mussen, gift d. 3.-11.-1950 med Gerda Herbst, medhjælpende hustru, født d. 3.-11.- 1932, datter af Mette og Frants Herbst. Parret har datteren Rosemarie, født d. 14.- 10.-1950.A.P.A. overtog gården i 1960 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 670.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. skov, der er frasolgt 3 ha. mose.



-217- "Elbjerggård"s stuehus er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestaldestalde, lade og foderhus alle fra 1964 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 14 ungdyr samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.ARNHØJVEJ 8, MJØLS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-693875.EJGILD PAULSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1946, søn af Anne Marie og Niels Paul- sen, gift d. 9.-5.-1975 med Inger Ruth Rasmussen, husassistent, født d. 18.-3.-1947, datter af Cecilie og Andreas Rasmussen. Parret har børnene: Anette, født d. 25.-9.- 1975 og Brian, født d. 8.-4.-1977.E.P. er tilsynsassistent på slagteriet i Gråsten. Han overtog gården d. 15.-7.-1989 fra Hans Fabrisius Hansen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 7,5 ha.Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus alle fra 1977 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 21 får, det er krydsninger af Hvidhovedet Marsk og Texel, desuden er der 2 ungdyr af racen Charolais. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.ARNHØJVEJ 14, NØRRE ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666579. CHRESTEN PETERSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1947, søn af Andrea og Peter Petersen, gift d. 6.-4.-1985 med Ruth Kristensen, sygehjælper, født d. 27.-2.-1949, datter af Clara og Kristian Kristensen. Parret har børnene: Karsten, født d. 17.-11.-1967, Michael, født d. 30.-4.-1970, Kenneth, født d. 16.-12.-1978 og Birgitte, født d. 18.-9.-1985.C.P. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af kredsledelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 1.-11.-1973 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omrk. 1855.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 12 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1855 og løbende restaureret, det er udvidet med aftægtstilbygning i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1855 ombygget til værksted, garage og kalvestald i 1974, kvægstalde fra 1972 og 1974, kombineret lade og maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 44 årskøer, 56 ungdyr og 75 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. C.P. ejer også Arnhøjvej 5, 6230 Rødekro, denne ejendom er nedlagt.ARNHØJVEJ 16, "ARNHØJ", ARNHØJ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666728.HANS THOMSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1930, søn af Anne Margrethe og Wilhelm Thomsen, bor sammen med Kathrine Keller, medhjælpende hustru, født d. 28.-3.-1937, datter af Johanne og Johannes Keller.H.T. overtog gården i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 5 ha.



-218-Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1900 og 1951 begge tilbygget i 1981, svinestald fra 1951 samt kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1935. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 30 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Der er 1 traktor og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.H.T. ejer desuden et aftægtshus på Arnhøjvej 18, 6230 Rødekro.

Lis, født d. 21.-6.-1965.

BODUMVEJ 3, "BAKKEGAAR- DEN", 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 662385.KAJ L. ANDERSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1935, søn af Astrid og Anders L. Andersen, gift d. 4.-6.-1960 med Kjestine Christensen, medhjælpende hustru, født d. 23.-10.-1938, datter af Ida og Johannes Christensen. Parret har børnene: Helle, født d. 26.-3.- 1961, Ulla, født d. 5.-7.-1962, Jytte, født d. 8.-12.-1963 ogK.L.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra faderen. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 17 ha. er mose og eng. Der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 løbende udbygget senest i 1970 til løsdriftsstald. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Charolais. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og træfyr.K.L.A. ejer også Bodumvej 5, 6230 Rødekro.BOLDERSLEV SKOVVEJ 1, "ÅR- SLEVGAARD", ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666321.ANDREAS FRIIS MØLLER, gårdejer, født d. 1.-10.-1944, søn af Anne Christine og Torp Friis Møller, gift d. 19.-4.-1973 med Inga Fohlmann, medhjælpende hustru, født d. 12.-5.-1948, datter af Margrethe og Aksel Fohlmann. Parret har børnene: Lene, født d. 27.-9.-1973, Jørn, født d.12.-6.-1975 og Jens, født d. 18.-4.-1977.A.F.M. har været på Gråsten Landbrugsskole og er kredsrepræsentant i M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 11. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1661.Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 110 ha., heraf 10 ha. skov og 14 ha. eng. Der er for- pagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1870, spaltestald fra 1980, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 56 årskøer, 86 ungdyr og 32 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.BOVVEJ 20, BRYSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669175.VIGGO ANDRESEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1936, søn af Mette og Magnus Andresen, gift d. 23.-9.-1961 med Anna Laustsen, medhjælpende hustru, født d. 1.-4.-1938, datter af Agathe og Martin Laustsen. Parret har børnene: Ernst, født d. 11.-8.-1962,
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63 ha., heraf tilkøbt 50 ha.

Karin, født d. 23.-9.-1963, Bent, født d. 13.-10.-1964 og Anette, født d. 3.-10.-1974.Viggo Andresen er kirkesanger, han har været på Haslev Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Husmandforeningen i Hellevad samt formand for Hellevad Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-10.-1961 fra faderen.Ejendomsskyld 1.800.000. ArealStuehuset er genopført efter brand i 1985-86. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 om- og tilbygget i 1976, svinestald fra 1972 ombygget til ungkreaturer i 1988, halmlade fra 1983, kombineret lade og maskinhus fra 1977, gastæt silo fra 1985, foderhus fra 1972 og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 65 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til høst og roer. På gården er ansat 1 medhjælper.V.A. ejer og driver også Kampvej 1, 6230 Rødekro. Areal 12,5 ha. og ejendomsskyld 550.000.BOVVEJ 24, "STENAGER", BRY- STRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669254.JENS K. ANDERSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1956, søn af Karen og Karlo Andersen, gift d. 28.- 6.-1980 med Anne Christa Radik, medhjælpende hustru, født d. 27.-10.-1955, datter af Karen og Stefan Radik. Parret har børnene: Troels, født d. 2.-3.-1981, Kevin, født d. 25.-2.-1983 og Ina, født d. 5.-6.-1987.J.K.A. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-8.-1983 fra Søren Sørensen.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 0,7 ha. Der er forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 senere ombygget til svin, svinestald fra 1925 tilbygget i 1976 og 1985, lade fra 1953, maskinhus fra 1988 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres 1.050 slagtesvin årligt, desuden er der 8 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, varm lufts plantørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.J.K.A. ejer og driver også Brystrupvej 37, 6230 Rødekro. Areal 21 ha.BRYSTRUPVEJ 18, HELLEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669503.JES HANSEN TERP, gårdejer, født d. 8.-11.-1919, søn af Chatrine og Jens Lorenzen Terp, gift d. 24.-3.-1950 med Ellen Bjerg, medhjælpende hustru, født d. 6.-7.-1928, datter af Elisa og Christian Bjerg. Parret har børnene: Elisa, født d. 2.-5.-1950, Chatrine, født d. 16.-9.-1952 og Irene, født d. 17.-10.-1955.J.H.T. overtog gården d. 1.-4.-1951 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. skov og 0,3 ha. mergelkule.Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.



-220-DAMGÄRDVE3 12, HOVSLUND, 6230 RØDEKRO.KRESTEN WORK. Omtales under Løvmosevej 1, 6230 Rødekro.K.W. overtog gården d. 1.-8.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården. Ejendomsskyld 540.000. Areal 22,5 ha., heraf 0,5 ha. mose.Stuehuset er opført omkr. 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1954. Der er 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri.K.W. ejer og driver også Løvmosevej 1, 6230 Rødekro. De 2 gårde drives sammen.EGVADVE3 10, "ÄGÅRDEN", NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669743. 3ENS NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1942, søn af Ellen og Karl Nielsen, gift d. 9.-11.-1968 med Hanne Pedersen, pædagog, født d. 5.-9.-1947, datter af Margrethe og Ove Pedersen. Parret har børnene: Anne-Mette, født d. 11.-8.-1970 og Martin, født d. 29.-9.-1972.3.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.-1988 fra Bent Andersen.Ejendomsskyld 870.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført i 1965 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus begge fra 1965. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EGVADVE3 14, HØNKYS MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669586.HANS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 10.-5.- 1947, søn af Anne og 3o- hannes Petersen, gift 19.- 11.-1971 med 3ohanne Bo- thilde Wollesen, medhjælpende hustru, født d. 17.- 6.-1951, datter af Anna og Søren Wollesen. Parrethar sønnerne: 3ohannes, født d. 20.-7.-1974 og Martin, født d. 27.-10.-1978.H.P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført omkr. 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1917, spaltestald fra 1976, lade og maskinhus begge fra 1978 samt indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 43 årskøer og 90 ungdyr og racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FABRIKSVE3 17, "MARIENLYST", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698777. CHRESTEN PETERSEN, landmand, født d. 20.-10.-1944, søn af Ellen og Chresten 3ør- gen Petersen, gift d. 22.-5.-1971 med Anita Enevoldsen, skolesekretær/medhjælpende hustru, født d. 1.-12.-1949, datter af Frida og Fritz Enevoldsen. Parret har sønnerne: Søren, født d. 30.-5.-1972 og 3ørgen, født d. 13.-4.-1975.C.P. er formand for Øster Løgum Ringriderforening. Han overtog gården d. l.-ll.- 1970 fra Christian Clausen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 4 ha. er eng. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1956 om- og tilbygget i 1979 til kreaturer, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 heste. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.



-221- FABRIKSVEJ 23, NØRRE HEDE, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698471. OVE LUND, gårdejer, født d. 16.-11.-1962, søn af Kirsten og Nicolaj Lund, gift d. 29.-7.-1989 med Kirsten E. Schmidt, gartner, født d. 7.-4.-1964, datter af Anne Christine og Ejler Schmidt. Parret har datteren Louise, født d. 31.-3.-1990.O.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1983 fra D.L.R.Areal 28,9 ha., der er forpagtet 27 ha.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbdygningerne består af svine- stalde fra 1979, 1981 og 1986, lade fra 1986 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der produceres 3.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, fodersilo og automatisk fodringsanlæg. På gården er ansat 1 skoleelev.FOLDINGBROVEJ 1, DAMGÅRD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664465. MARIUS SCHØSLER, gårdejer, født d. 10.-6.-1928, søn af Martha og Marius Schøsler, gift d. 31.-3.-1958 med Marie Kjerstine Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 2.-4.-1936, datter af Anne Kathrine og Asaf Pedersen. Parret har børnene: Eva, født d. 29.-3.-1960 og Hans, født d. 27.- 11.-1962.M.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for Slagteriregion Syd og kredsbestyrelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 11.-12.-1958 fra Hans Christensen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 53,5 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 8 ha. eng.Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1925, 1966, 1970 og 1976 alle ombygget til svin i 1986, kombineret lade og maskinhus fra 1976 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. FOLDINGBROVEJ 3, DAMGÅRD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664241. JOHANNE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1954, datter af Åse og Johannes Sørensen, gift d. 13.-8.-1980 med Arne Michael Christensen, maskinfører, født d. 11.-4.-1956, søn af Inge og Peter Christensen. Parret har datteren Marie, født d. 21.-12.- 1985.J.C. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra forældrene.Ejendomsskyld 690.000. Areal 24,1 ha., heraf ca. 2 ha. sø og mose.Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1847 og



-222- lade fra omkr. 1950. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 14 ungdyr og 1 tyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.FOLDINGBROVEJ 5, "DAMGÅRD", RUGBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664569.MADS JOHANSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1913, søn af Sophie og Johan Magnus Johansen, gift d. 30.-5.-1947 med Petra Laurine Pedersen, husmor, født d. 21.-8.-1917, datter af Ingeborg og Peter B. Pedersen. Parret har børnene: Runa, født d. 4.-9.-1948 og Edvin, født d. 12.-11.-1951.M.J. overtog gården d. 15.-10.-1957 fra Svend Pedersen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 42,9 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge opført i perioden 1940-43. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, lucerne og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FOLDINGBROVEJ 12, BOVLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664517. VICTOR PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1949, søn af Anne og Hans Petersen, gift d. 10.-8.— 1974 med Birthe Christensen, lærer, født d. 14.-9.-1952, datter af Grethe og Bent Christensen. Parret har børnene: Betina, født d. 2.-1.-1977, Michael, født d. 23.-3.-1980 og Anette, født d. 12.-3.-1984.V.P. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården i april 1979 fra Hans Illum Petersen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Efter en brand i 1978 blev gården genopbygget med følgende bygninger: stuehus, svinestald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges 1.700 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer samt automatisk foderanlæg til piller. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FOLDINGBROVEJ 13, "STENHØJ", STENHØJ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664508.NICOLAJ SØREN CALLESEN LUND, gårdejer, født d. 27.-12.- 1933, søn af Marie og Christian Lund, gift d. 20.-8.-1960 med Kirsten Hansen, medhjælpende hustru, født d. 27.-11.-1939, datter af Helga Jacobsen. Parret har børnene: Inge, født d. 10.- 12.-1960, Ove, født d. 16.-11.- 1962, Dorthe, født d. 28.-2.- 1965, Anja, født d. 6.-10.-1967 og Torben, født d. 1.-11.-1972.N.S.C.L. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag, han er kredsrepræsentant for M.D. Food og medlem af Forretningsudvalget for D.L.G. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 13 ha., 7 ha. er eng. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1900 og tilbygget i 1964, alle gamle bygninger er ombygget til svin, desuden er der kostald og lade begge fra 1975, maskinhus fra



-223- 1982, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts plantørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.N.S.C.L. ejer og driver også Herulfsgade 11, Hovslund St., 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 550.000. Areal 19,2 ha.FOLDINGBROVEJ 14, "SPAR ES", BOVLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664558.HANS ERIK JØRGENSEN, landmand, født d. 11.-11.-1941, søn af Mette og Jens Jørgensen, gift d. 21.-11.-1970 med Alida Bertelsen, medhjælpende hustru, født d. 3.- 3.-1941, datter af Grete og Nis Bertelsen. Parret har døtrene: Mette, født d. 27.-1.- 1972 og Kirsten, født d. 12.-2.-1975.H.E.J. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra faderen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 2,4 ha., der er 1,5 ha. mose og 4 ha. eng.Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1934 ombygget til ristestald i 1978, svinestald fra omkr. 1952, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 16 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og kold lufts tørreri.FOLDINGBROVEJ 25, NØRRE HJARUP, 6630 RØDEKRO, tlf. 74-664661.SVEND RAUN, gårdejer, født d. 25.-2.-1928, søn af Sofie og Laue Raun, gift d. 16.-9.-1950 med Marie Freese, husmor, født d. 26.-12.-1930, datter af Anna Margrethe og Wilhelm Freese. Parret har børnene: Svend Erik, født d. 13.-12.-1950, Bente, født d. 18.-1.-1958 og Birte, født d. 29.-10.-1963.S.R. overtog gården d. 1.-10.-1989 fra Jes Iversen.Areal 12 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1870, svinestald fra 1947 senere ombygget til heste, lade fra 1947 og maskinhus fra omkr. 1965. På gården er der 10 heste. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri. S.R. kører konkurrencekørsel med hestevogne under Dansk Køre- forbund for Syd- og Sønderjydske Køreselskab. FOLDINGBROVEJ 26, "TOHØJGÅRD", NØRRE HJARUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664589. EGON VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 1.-2.-1929, søn af Louise og Anton Vestergård, gift d. 24.- 3.-1962 med Marie Schwarz, medhjælpende hustru, født d. 6.-8.- 1937, datter af Frida og Christian Schwarz. Parret har døtrene: Lis, født d. 21.-12.-1962, Jytte, født d. 23.-10.-1964 og Ulla, født d. 27.-2.-1966.E.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 940.000. Areal 23,8 ha.Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 moderniseret og tilbygget i 1961 og 1978, svinestald fra 1961, lader fra 1908 og 1978 samt maskinhus fra 1971. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts plantørreri. På gården er ansat 1 medhjælper. E.V. ejer og driver også Foldingbrovej 17, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 540.000. Areal 12,8 ha.



-224- FOLDINGBROVEJ 30, NØRRE HJARUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664586.AKSEL JOHANSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1942, søn af Anne og Bendiks Johansen, gift d. 26.- 11.-1966 med Anni Nielsen, kontorassistent, født d. 11.-11.-1948, datter af Christine og Andreas Nielsen. Parret har børnene: Berit, født d. 25.-4.-1967, Jens, født d. 11.-12.-1968 og Tina, født d. 10.-7.-1973.A.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra moderen.Ejendomsskyld 960.000. Areal 26 ha., der er forpagtet 28 ha.Stuehuset er genopført efter brand i 1941 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1941 og 1980, svinestald fra 1971 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race samt 2 årsammekøer af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.A.J. ejer desuden et aftægtshus på Foldingbrovej 31, 6230 Rødekro.FOLDINGBROVEJ 34, "SANDKRO", NØRRE HJARUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664242. KARSTEN LAUSTEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1954, søn af Jane og Peter Lausten, bor sammen med Lis Jensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-5.-1952, datter af Jytte og Hans Jensen. Parret har børnene: Tina, født d. 10.-9.-1970 og Peter, født d. 6.-9.-1983.K.L. har været på Korinth og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d.1.-1.-1984 fra Anton Schmidt. Gården har indtil 1903 været Hærvejskro.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 67,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 2,6 ha. er skov, 3 ha. er mose og 6 ha. er eng. Der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1878 renoveret i 1979, kombineret lade og maskinhus fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 skoleelev. FOVERUPVEJ 2, KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669462. HANS LEHNHARDT JEPSEN, gårdejer, født d. 10.-1 1.-1947, søn af Kæthe og Hellmut Jepsen, gift d. 10.-4.-1971 med Lone Juhl, lægesekretær, født d. 23.-2.-1946, datter af Mary og P. O. Juhl. Parret har døtrene: Mia, født d. 29.-10.- 1978 og Sara, født d. 22.-10.- 1980.H.L.J. er landbrugsskolelærer og



-225- er uddannet cand. agro. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra farbroderen Peter Andresen Jepsen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1700.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 10 ha. er eng. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1872 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1930 og ombygget til kvæg i 1977, lade fra omkr. 1952 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet race, desuden er der 40 moderfår og 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GENNER BYGADE 46, GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698809.FALLE PETER FALLESEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1932, søn af Helene og Falle Fallesen.F.P.F. arbejder på Frøforsyning i Åbenrå. Han overtog gården i 1984 fra moderen.Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 900.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng. Der er forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført i 1874 og løbende restuareret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1874 samt lade fra omkr. 1950. Gården drives med en besætning på 30 ungdyr af blandet race samt 30 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GL. BANE 10, "DALGÅRD", ØSTER LØGUM MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698473.JENS JØRGEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 31.-10.-1959, søn af Anne Kathrine og Niels Jørgen Schmidt, bor sammen med Helle Petersen, revisorassistent, født d. 28.-5.- 1961, datter af Lora og Valdemar Petersen.J.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.800.000 (uden nybygning fra 1990). Areal 60,3 ha., heraf 2,5 ha. marginaljord. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1911, 1955, 1968 og 1990, svinestald fra 1961, maskinhuse fra 1967 og 1985 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 59 årskøer og 100 ungdyr og racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, rendegraver, kornsilo, varm lufts tørreri og kraftfodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.GL. TØNDERVEJ 25, "GALLEHUS", ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666763.JENS FR. DAABECK, gårdejer, født d. 18.-3.-1957, søn af Laurine og Frederik Daa- beck, bor sammen med Kætty Bødker Nielsen, overassistent, født d. 13.-11.-1954, datter af Henny og Christian Nielsen. Parret har børnene: Ulrik, født d. 5.-7.-1979, Line, født d. 9.-9.-1980 og Søren, født d. 20.-1.-1989.J.F.D. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-8.-1986 fra Jacob Jensen.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 56,2 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha., 2,5 ha. er eng og 2,5 ha. er skov. Der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 ombygget til svin i 1987, svinesstald fra 1987, lade fra omkr. 1968, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges 2.700 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf-



-226- grøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, hegnkapper, plantørreri samt varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 skolebarn samt en medhjælper ca. 200 timer årligt.GOLDBÆKVEJ 4, ØBENING, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669295.JES PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1944, søn af Anne Christine og Jes Petersen, gift d. 17.-7.-1970 med Inga Mathilde Madsen, bogholder, født d. 10.-10.- 1947, datter af Anne og Jens Madsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 24.-11.- 1970, Henning, født d. 1.-11.-1974 og Anne Malene, født d. 10.-7.-1978. J.P.P. arbejder som vægter. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført i 1952 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1952, spaltestald og maskinhus begge fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 23 årsammekøer og 40 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GOLDBÆKVEJ 6, ØBENING, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669211. TAGE PETERSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1944, søn af Helene og Ejner Petersen, gift d. 30.-8.-1969 med Kirsten Sørensen, kontorassistent, født d. 12.-6.-1950, datter af Didde og Peter Sørensen. Parret har børnene: Jette, født d. 12.-1.-1973, Tina, født d. 1.-9.- 1975 og Bent, født d. 13.-5.-1983. T.P. overtog gården d. 26.-5.-1982 fra Asmus Petersen.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 65,7 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., 4 ha. er skov. Der er forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført i 1962 og restaureret i perioden 1982-86. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962 om- og tilbygget i 1983, maskinhus fra 1977, foderhuse fra 1988 og 1990 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo samt kold lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.GRENVEJ 1, "R0DÄGÄRD", KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669450.CARSTEN CARSTENSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1939, søn af Ellen Marie og Carsten Carstensen, gift d. 5.-10.-1968 med Ingeborg Nygård, kontorassistent/med- hjælpende hustru, født d. 30.-4.- 1940, datter af Elisabeth og Holger Nygård. Parret har børnene: Anne, født d. 8.-9.-1969, Lisbeth, født d. 22.-4.-1971 og Carsten Bo, født d. 2.-6.-1981.C.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1901. Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 30 ha., 4 ha. er skov. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1950 til- og ombygget i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1975 og 1982, lade og foderhus begge fra 1974, maskinhus fra 1990, gyl-



-227-letank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, gummiged, rendegraver, edb-foder- anlæg, gastæt kornsilo samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.GRENVEJ 3, KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669243.JULIUS MACHMULLER, gårdejer, født d. 16.-2.-1953, søn af Anne og Gustav Machmuller, gift d. 7.-6.-1975 med Gurli Nissen, fabriksarbejder, født d. 2.-9.-1956, datter af Christine og Peter Nissen. Parret har børnene: Tina, født d. 2.-2.-1975, Niels, født d. 23.-9.-1976 og Kim, født d. 4.-6.-1985.J.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1981 fra Rasmus Hansen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 40 ha. Stuehuset er opført 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1920, 1965 og 1987, lade fra 1965, maskinhus fra 1984, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 54 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg samt plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GRENVEJ 5, "GRENGÅRD I", KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669397.JES HANSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1924, søn af Margrethe og Jes Hansen, gift d. 23.-11.-1957 med Britta Nissen, medhjælpende hustru, født d. 8.-6.-1934, datter af Marie og Nis Nissen. Parret har børnene: Jes, født d. 26.-10.-1958, Margit, født d. 31.-3.-1961, Hans, født d. 23.-4.-1962 og Gert, født d. 7.-5.-1969.J.H. overtog gården i 1962 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1700. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha.Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1966 samt kombineret lade og maskinhus fra 1973. Gården drives med en besætning på 12 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GRENVEJ 7, "GREEN II", KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669405.MARIA LUFF MANCO, gårdejer, født d. 20.-3.-1963, datter af Annelene og Andreas Luff, gift d. 18.-9.-1984 med Carlos Roberto Luff Manco, ergoterapeut, født d. 14.- 12.-1952, søn af Dirceu og Lourdes Manco, Sao Paulo Brasilien. Parret har børnene: Anne Lourdes, født d. 9.-10.-1984 og Andreas Dirceu, født d. 9.-10.-1987.M.L.M. har været på Tønder Landbrugsskole. Hun overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Peter Hansen. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 38 ha.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1989 samt svinestald og lade begge fra 1912. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 140 slagtesvin årligt samt en besætning på 8 årsammekøer og 20 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er økologisk korn og grøntsager. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GRØNNEBÆKVEJ 5, "GRØNNE- BÆKGÅRD", HOVSLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664509.JØRGEN KJÆR RAVN, gårdejer, født d. 30.-10.-1942, søn af Marie og Erik Ravn, gift d. 19.-11.- 1966 med Merete Fallesen, medhjælpende hustru, født d. 26.-8.- 1943, datter af Didde og Peter Fallesen. Parret har børnene: Peter, født d. 27.-1.-1968, Erik, født d. 1.-10.-1970, Søren, født



-228- d. 27.-10.-1973 og Lene, født d. 27.-2.-1978.3.K.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1901.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80,9 ha., heraf 10 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i 1803 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1951 og ombygget til svin i 1985, svinestald fra 1975, maskinhus fra 1945 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres 2.500 slagtesvin årligt, desuden er der 10 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.3.K.R. ejer og driver også Rævekærvej 1, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 850.000. Areal 30 ha. HADERSLEVVE0 465, GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698770. ÅGE og AKSEL NIELSEN, landmænd. Å.N. er født d. 10.-2.- 1940, og A.N. er født d. 17.-3.- 1943, sønner af Elly og Povl Nielsen.Å.N. arbejder på Trælasten i Åbenrå og har været på Gråsten Landbrugsskole. A.N. arbejder på Uge Elementfabrik i Genner. Brødrene overtog gården d. 1.- 5.-1982 fra moderen. Nuværendeejere er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 580.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1874 tilbygget i 1987, svinestald fra 1922, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.HADERSLEVVEJ 477, "GAMMELDALGÅRD", GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698879.CECILIE KAROLINE LILLELUND, landmand, født d. 15.-2.-1947, datter af Martha og Hans Madsen, gift d. 22.-6.-1968 med Lorenz Lillelund, medejer, født d. 15.-5.-1944, søn af Helga og Lorenz Lillelund. Parret har børnene: Susanne, født d. 15.-11.- 1968, Anne Chatrine, født d.12.-6.-1970 og Hans Lorenz, født d. 28.-4.-1974.C.K.L. er rengøringsassistent. Parret overtog gården d. 1.-7.-1972 fra C.K.L.'s fader. Nuværende ejere er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 54 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1926, svinestald fra omkr. 1966 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 35 ungdyr og 58 slagtekalve af racen SDM og blandet. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.Parret ejer desuden et aftægtshus på Haderslevvej 479, 6230 Rødekro.



-229- HADERSLEVVEJ 494, "SMEDE- GAARD", GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698877.THERKILD CLAUSEN GOOD, gårdejer, født d. 2.-5.-1938, søn af Thyra og Jens Good, gift d. 4.-8.-1990 med Tutter Holst Jensen, lærer, født d. 4.-4.-1948, datter af Else og Eskild Holst Jensen.T.C.G. er musiker og har været på Gråsten og Nordisk landbrugsskoler. Han overtog gården d.1.-8.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf 7 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1815 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, svinestalde fra 1920 og 1967, lade fra 1920 og maskinhus fra 1967. På gården er der ca. 200 duer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og lucerne. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri.HELLEVADVEJ 42, "NØRREMARKEN", MJØLS NØRREMARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662835.ANDERS SKIPPER, gårdejer, født d. 22.-5.-1955, søn af Anne Lene og Jens Peder Skipper, gift d. 18.-5.-1984 med Lilian Haugaard, damefrisør, født d. 25.-9.-1954, datter af Tove og Karl Paag. Parret har døtrene: Tanja, født d. 15.-12.-1976 og Karina, født d. 12.-7.-1983.A.S. har været på Gråsten og Borris landbrugsskoler, han er kredsrepræsentant for Kontrolforeningen i Rødekro og i M.D. Foods Rødekro Afdeling. Han overtog gården d. 25.-10.-1978 fra Arne Trier Petersen.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 14 ha. Stuehuset er opført omkr. 1820 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald fra 1960, spaltestald og foderhus begge fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM, avlsdyrene ejes i fællesskab med faderen, Hydevadvej 15, Mjøls, 6230 Rødekro. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg, computerstyret kraftfoderanlæg samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. A.S. har i 20 år deltaget i pløjekonkurrence og blev bl.a. sønder- jyksk mester i 1984 og 1990.HELLEVADVEJ 48, MJØLS NØRREMARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662985.KAJ NISSEN PAULSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1945, søn af Ingrid og Adolf Paulsen, gift d. 2.-9.-1967 med Ingeborg Bryld, rengøringsassistent, født d. 2.- 5.-1942, datter af Anni og Hans Bryld. Parret har børnene: Inga, født d. 15.-1.-1968, Anette, født d. 22.-8.-1971 og Kenneth, født d. 2.-11.-1978. K.N.P. overtog gården d. 1.-11.-1967 fra Hans Christian Hansen. Ejendomsskyld 770.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 2,5 ha. Stuehuset er opført i 1943 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1943 om- og tilbygget i 1978, svinestald fra 1976, maskinhus fra 1970, foderhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 65 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-230-HELLEVADVE3 79, HØNKYS MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669481.3ES PETER 3EPSEN, landmand, født d. 2.-9.-1941, søn af Bothilde og 3ørgen 3epsen. 3.P.3. har sønnerne: 3ørgen, født d. 28.-3.-1969, Christian, født d. 4.-4.-1972 og Carsten, født d. 13.-6.-1975.3.P.3. er specialarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra Søren Wollesen.Ejendomsskyld 510.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg og svinestalde begge fra 1937 samt kombineret lade og maskinhus fra 1950. Gården drives med en besætning på 27 moderfår samt 1 årsso. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri. HELLEVADVE3 92, "SURBÆK- GÅRD", HELLEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669441.3ES CHRISTIAN 3ESSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1940, søn af Frida og 3es Terp 3essen, gift d. 8.-7.-1961 med Caroline Vinum, medhjælpende hustru, født d. 14.-1.-1942, datter af Hanne og 3ørgen Vinum. Parret har børnene: Kirsten, født d. 12.-11.-1961, 3es Ove, født d. 20.-5.-1966 og Søren, født d. 2.-2.-1971.3.C.3. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 som en udstykning fra ejendommen Hovedgaden 36, 6230 Rødekro.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 36 ha. Der er forpagtet 52 ha. Stuehuset er opført i 1963 løbende restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1963, 1967 og 1969, maskinhus fra 1977 og indendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 25 ungdyr af racen SDM, 43 årsammekøer og 50 ungdyr af racen Limousine samt 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, tørresilo og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.3.C.3. ejer og driver også Hellevadvej 81, 6230 Rødekro. Vurdering 560.000. Areal 11,5 ha.HESSELB3ERGVE3 4, "KOBBEL- GAARD", GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698950.BENT BERTELSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1939, søn af 3ørgi- ne og 3ørgen Bertelsen, gift d. 10.-3.-1963 med Inge Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 1.- 8.-1941, datter af Elly og Povl Nielsen. Parret har børnene: Helle, født d. 29.-4.-1963, 3ørgen, født d. 5-4.-1966 og 3onna, født d. 18.-3.-1970.B.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1963 fra Lorenz Lassen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 udvidet i 1979 samt maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-231-

præsentantskabet for D.L.G. Han overtog gården d.

HINDERUPVEJ 2, SVEJLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669386. PETER JESSEN, gårdejer, født d. 8.-11.-1953, søn af Marie og Jes Peter Jessen, gift d. 1.-5.-1980 med Inge Marie Lorenzen, medhjælpende hustru, født d. l.-ll.- 1956, datter af Birgit og Johan Lorenzen. Parret har børnene: Michael, født d. 1.-2.-1978, Gitte, født d. 19.-2.-1981, Heidi, født d. 9.-7.-1983 og Susanne, født d. 2.-2.-1986.P.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af re- 1-.-1.-1984 fra faderen.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 43,5 ha. Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960, 1973 og 1984, lade fra 1900, foderhuse fra 1978 og 1985, gylletank og indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 94 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.P.J. ejer og driver også "Fredsmark", Ørslevvej 17, 6230 Rødekro. Areal 24 ha.HINDERUPVEJ 3, HINDERUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669541.MOMME BOSSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1921, søn af Bertha Maria og Peter Bossen, gift d. 10.-5.-1947 med Helga Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 15.-8.-1925, datter af Marie og Jørgen Schmidt. Parret har børnene: Peter, født d. 7.-10.-1948, Jørgen, født 11.-9.-1952, Bertha, født d. 21.-3.-1957 og Verner, født d. 13.-2.-1960. M.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1951 fra Jordlovsudvalget.Ejendomsskyld 750.000. Areal 21 ha.Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 tilbygget flere gange senest i 1962, svinestalde fra 1951 og 1962 samt lade fra 1951. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HINDERUPVEJ 5, HINDERUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669422. JØRGEN S. BOSSEN, landmand, født d. 11.-9.-1952, søn af Helga og Momme Bossen, gift d. 10.- 9.-1982 med Karin Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 7.- 3.-1952, datter af Martha og Mads L. Schmidt. Parret har sønnerne: Morten, født d. 25.-2.- 1973, Henrik, født d. 18.-7.-1977 og Claus, født d. 24.-3.-1980.J.S.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Vikarordningen for Åbenrå og Sønderborg Område samt medlem af bestyrelsen for Kontrolforeningen og L.O.F. og medlem af den nye skolebestyrelse. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra Hans Holm.Ejendomsskyld 1.029.000. Areal 19,8 ha., der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1948 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1948, ungkreaturstald fra 1980, kombineret lade og maskinhus fra 1960 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 55 ungdyr



-232-af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 130 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HINDERUPVEJ 6, HINDERUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669384. PEDER TERP, gårdejer, født d. 12.-6.-1940, søn af Anna og Hans Nissen Terp, gift d. 10.-10.-1964 med Ulla Geertsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1945, datter af Mathilde og Nis Geertsen. Parret har børnene: Hans, født d. 13.-12.-1964, Tina, født d. 7.-3.-1968 og Allan, født d. 20.-4.-1977.P.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra moderen. Gården er udstykket fra slægtsgården Hinderupvej 13 i 1930.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 23 ha. Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, kostald fra 1978, svinestald fra 1930 ombygget til kvæg i 1974, kombineret lade og maskinhuse fra 1930 og 1978 samt indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 140 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.HINDERUPVEJ 8, HINDERUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669143. PETER CHRISTIAN HANSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 14.- 12.-1951, søn af Mette Marie og Jacob S. Petersen, gift d. 26.- 2.-1983 med Asta Jensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-9.- 1950, datter af Marie og Viggo Jensen. Parret har børnene: Jannie, født d. 9.-10.-1978, Jacob, født d. 29.-9.-1982 og Lone, født d. 7.-12.-1983.P.C.H.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Hellevad Mejeri og medlem af Kvægbrugsudvalget for Åbenrå Amt. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer. Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 91,6 ha., heraf 1,6 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978 restaureret fra 1981-89, gylletank og indendørs køresilo, desuden er der bygninger fra 1868 og 1900, som idag bruges til lade. Gården drives med en besætning på 150 årskøer, 145 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.HINDERUPVEJ 13, "SKOVGÅRD", HINDERUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669383.BØRGE SKOV, gårdejer, født d. 8.-4.-1958, søn af Lene og Peder Skov, gift d. 19.- 9.-1981 med Birgit Andresen, medhjælpende hustru, født d. 20.-3.-1958, datter af Marie og Valdemar Andresen. Parret har sønnerne: Peder, født d. 30.-7.-1982, Benny, født d. 13.-12.-1984 og Søren, født d. 16.-8.-1988.B.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1981 fra moderen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 46,1 ha., heraf 1,5 ha. skov.



-233- "Skovgård"s stuehus er opført i 1834 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1834, 1966 og 1983, maskinhus fra omkr. 1970, foderhus fra 1987 og udendørs køresi- lo. Gården drives med en besætning på 64 årskøer og 70 ungdyr af racen Jersey samt 1 åramme- ko og 2 ungdyr af racen Here- ford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HOVEDGADEN 55, "LANGAGERGÅRD", HELLEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669417.CARSTEN CARSTENSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1955, søn af Helga og Andreas Carstensen, gift d. 30.-7.-1988 med Tove Michler, medhjælpende hustru, født d. 13.-4.-1961, datter af Helga og Asmus Michler. Parret har sønnerne: Andreas, født d. 12.-9.-1986 og Morten, født d. 24.-1.-1988.C.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 95 ha.Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade og gylletank alle opført i 1977 efter en brand i 1976, desuden er der maskinhus fra 1982 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt, desuden er der 3 får og 2 geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.HOVSLUNDVEJ 19, "DANALUND", HOVSLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664635.FINN FISCHER JENSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1946, søn af Ellen og Peter Jensen, gift d. 30.-1.-1971 med Karin Larsen, pædagog, født d. 1.-2.-1948, datter af Annelise og Robert Larsen. Parret har børnene: Lone, født d. 26.-12.-1973 og Morten, født d. 20.-3.-1974.F.F.J. har været på Vejlby Land-brugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Jens Bendik Krag.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 4 ha. eng og mose samt 3 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1974 og 1989, gamle bygninger ombyggget til svin, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drive med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 2.200 små-



-234- grise og 2.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og træfyr. På gården er ansat 1 medhjælper. HOVSLUNDVEJ 25, "ELMEGAARD" HOVSLUND BY, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664683.HERLUF SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1944, søn af Elise Cathrine og Jens Lorenzen Sørensen, gift d. 20.-1 1.-1970 med Inge Margrethe Nissen, medhjælpende hustru, født d. 27.-1.-1951, datter af Anne Cathrine og Hans Henrik Nissen. Parret har sønnerne: Henning, født d. 10.-6.-1972,Flemming, født d. 25.-7.-1975 og Hans Henrik, født d. 4.-11.-1985.H.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er kredsrepræsentant for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Nis M. Nissen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 74 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af gammel kvægstald renoveret i 1986, spaltestald fra 1984, lade og maskinhus begge fra 1989 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer og 70 ungdyr og racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri, træfyr samt staldvarme til stuehus. Maskinstation brues til lidt af markarbejdet.HOVSLUNDVEJ 34, HOVSLUND BY, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664557.CHRISTIAN LAURITZEN JENSEN, landmand, født d. 25.-12.- 1957, søn af Laurentia og Gerhard Jensen, gift d. 23.-11.-1984 med Lone Clausen, kontorassistent, født d. 17.-4.-1962, datter af Anna Margrethe og Paul R. Clausen. Parret har børnene: Berit, født d. 18.-8.-1984 og Keld, født d. 19.-6.-1987.C.L.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra Claus G. Hansen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 42 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1844 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1844 moderniseret og ombygget i 1975, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HOVSLUNDVEJ 45, "LUNDSGAARD", HOVSLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698890. OLUF LORENTZEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1951, søn af Anna Elene og Mathias Lorentzen.O.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af kredsledelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1747.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 73,5 ha., heraf 2,5 ha. skov, 3 ha. plantage samt 8 ha. eng og mose. Der er forpagtet 17 ha.
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station bruges til lidt af markarbejdet. På gården

"Lundsgaard"s stuehus er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1972 og 1973, lade fra omkr. 1900, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri. Maskiner ansat 1 medhjælper.HOVSLUNDVEJ 52, "POLSBODE", GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698892.BERTEL BERTELSEN, gårdejer, søn af Margrete og Nis Bertelsen.B.B. er læplantningsmedarbejder ved Hedeselskabet. Han overtog gården i 1972 fra faderen.Ejendomsskyld 680.000. Areal 15 ha., der er bortforpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 ombygget indvendig i 1981, svinestald fra 1959, lade fra 1936, maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1981. Der er kornsilo og kold lufts tørreri.HLJNDEKLEMMEVEJ 4, "NØRRE- GAARD", SØST, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662742.HELGA ANDRESEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1937, datter af Christine og Jakob Jakobsen, gift d. 19.-3.-1960 med nu afdøde Peter Andresen, forhenværende gårdejer, født d. 21.-4.-1933, søn af Anna og Julius Andresen. Parret har børnene: Anna Christine, født d. 1.-7.-1963, Kirsten, født d. 21.-1.-1966 samt tvillingerne Henrik og Peter, født d. 10.-10.-1968.H.A. er pædagogmedhjælper. Gården blev overtaget d. 1.-3.-1972 fra Nis Clausen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1900 samt maskinhus fra 1986. Gården drives med en slag- tesvineproduktion på 550 stk. årligt samt en besætning på 2 årsammekøer og 5 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt afmarkarbejdet.

21,3 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.

HUNDEKLEMMEVEJ 7, "HOV- LYCK", SØST, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-693364.BENT HANSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1960, søn af Ellen og Karl A. Hansen, bor sammen med Marie Saabye. Parret har sønnen Frank, født d. 16.-6.-1990.B.H. har været på Ladelund og Dalum Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-2-1988 fra Niels Erik Palle.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal



-236-Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1923 og 1974 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. HYDEVAD ENGVEJ 2, "JØRGENS- GÅRD", HYDEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669619.MARTIN SCHMIDT, gårdejer, født d. 4.-2.-1957, søn af Anna Marie og Holger Schmidt, gift d. 22.-5.-1982 med Anne Marie Be- jerholm, medhjælpende hustru, født d. 6.-8.-1957, datter af Tinne og Aage Bejerholm. Parret har børnene: Carsten, født d. 30.-8.-1983 og Karina, født d. 26.-2.-1987.M.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1982. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 58,2 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er forpagtet 36 ha. Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i perioden 1982-89. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1872 og 1972, kombineret lade og maskinhus fra 1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.HYDEVAD ENGVEJ 6, "BRONSHØJGÅRD", HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669480.ANDREAS NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1922, søn af Mette og Lorens Nielsen, gift d. 10.- 4.-1945 med Anne Christine Petersen, medhjælpende hustru, født d. 31.-12.-1918, datter af Christine og Peter Petersen. Parret har børnene: Mette Christine, født d. 1.-8.-1947, Anni, født d. 11.-11.-1948, Ingrid, født d. 14.-12.-1949, Lorens, født d. 24.-2.-1952 og Peter, født d. 29.-11.-1962.A.N. har været medlem af bestyrelsen for Hellevad Mejeri og i Egvad Sogneråd samt været repræsentant i Slagteriregion Syd. Han overtog gården d. 23.-1.-1945 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1875 og tilbygget aftægtshus i 1945. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 ombygget til svin i 1967, svinestald og lade begge fra 1924 samt maskinhus fra 1959. Der er kornsilo og varm lufts tørreri.HYDEVADVEJ 2, "TINGHOLT", MJØLS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662326.CARSTEN RIEMANN HANSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1945, søn af Agnes og Henrik J. Hansen, gift d. 14.-11.-1970 med Annelise Nissen, medhjælpende hustru/kontor- assistent, født d. 4.-10.-1945, datter af Margrethe og Hans Nissen. Parret har sønnerne: Hans Henrik, født d. 27.-2.-1973, Kristoffer, født d. 27.-4.-1975 og Anders, født d. 26.-4.-1982.C.R.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra faderen. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 5 ha. er skov og 4 ha. er grusgrav. Der er forpagtet 43 ha.



-237-Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1895 og bruges idag til foder m.m., svinestalde fra 1970 og 1975, kombineret lade og maskinhus fra 1988 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der produceres 1.080 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kartofler og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kartoffeloptager, kartoffellægger, varm lufts tørreri samt varme i svinestald ved hjælp af oliefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper, og i forbindelse med kartoffellægning/op- tagning er der ansat skolebørn.HYDEVADVEJ 4, "VESTERVANG", HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662183.HENRIK JESSEN HANSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1909, søn af Anna og Martin Refs- lund Hansen, gift d. 20.-5.-1936 med Agnes Riemann, lærer, født d. 28.-4.-1911, datter af Christine og Carsten Riemann. Parret har børnene: Jørn, født d. 9.-11.-1936, Kamma, født d. 14.-11.-1938, Laust, født d. 10.-5.-1940, Ulla, født d. 28.-7.-1942 og Carsten, født d. 11.-8.-1945.H.J.H. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er fhv. formand for Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund samt fhv. vurderingsmand for Sønderjyllands Kreditforening. Han overtog gården i 1966 fra Henriette Geertsen.Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 3 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1928.HYDEVADVEJ 5, "MIDTBYGÅRD", MJØLS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662790.CHRISTIAN BUNDESEN, gårdejer, født d. 25.-12.-1945, søn af Anna og Andreas Bundesen, gift d. 5.-11.-1967 med Birte Sønnichsen, redaktionsassistent, født d. 5.-2.- 1945, datter af Ole Sønnichsen. Parret har døtrene: Jane, født d. 11.-5.-1968 og Lone, født d. 9.-8.-1973.C.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-8.-1972 fra faderen. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 31 ha., der er 5 ha. grusgrav. Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1986, og der blev opført en ny svinestald, desuden er der lade fra 1976, maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plantørreri samt gastæt kornsilo. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.HYDEVADVEJ 8, "FREDERIKSMINDE", HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669502. JAN LORENZEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1959, søn af Ida og Lars Lorenzen, bor sammen med Ulla Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 11.-2.-1962, datter af Gunhild Asmussen. Parret har børnene: Rikke, født d. 14.-11.-1980, Rene, født d. 10.-1.- 1984 og Morten, født d. 10.-10.-1990.J.L. er entreprenør og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1990 fra Frida Philippsen.Ejendomsskyld 730.000. Åreal 29,5 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. mose. Der er for- pagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1904 og senere ombygget til svin samt lader fra 1904 og ca. 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer.HYDEVADVEJ 13, MJØLS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662680.PETER SCHLOTT, gårdejer, født d. 20.-7.-1940, søn af Anne Kathrine og Hans Christian Schlott, gift d. 25.-11.-1967 med Inga Petersen, medhjælpende hustru, født d. 20.-3.-1946, datter af Margrethe og Karl Petersen. Parret har børnene: Preben, født d. 20.-3.-1968 og Kirsten, født d. 7.-4.-1971.P.S. overtog gården d. 1.-4.-1971 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1872.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 45 ha., der er forpagtet 12,5 ha.



-238-Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1938, svinestald fra 1974-75 og gylletank. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 48 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HYDEVADVEJ 15, MJØLS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662990.JENS PEDER SKIPPER, gårdejer, født d. 16.-4.-1927, søn af Kathrine og Anders Jensen Skipper, gift d. 30.-6.-1953 med Anne Lene Winther, medhjælpende hustru, født d. 18.-8.-1927, datter af Anne Margrethe og Jens Winther. Parret har børnene: Grethe, født d. 9.-1.-1954, Anders, født d. 22.-5.-1955 og Vagn, født d. 13.- 4.-1956.J.P.S. er vurderingsinspektør for Dansk Landbrugs Realkredit og har været på Ladelund Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Aabenraa Amts Husmandsforening, og Rise Hus Forsamlingshus, medlem af repræsentantskabet for Slagteri Syd og med i Stambogsudvalget for SDM. Han overtog gården d. 1.-6.-1953 fra Hans Kærgård. Ejendomsskyld 890.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 12 ha. Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1914 og 1962, svinestald fra 1971, lade fra 1962 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en besætning på 72 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts eltørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Dyr og maskiner ejes i fællesskab med Anders Skipper I/S.HYDEVADVEJ 20, HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669478. CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1922, søn af Alma og Markus Anton Nielsen, gift d. 23.-9.-1947 med Annemarie Nissen, medhjælpende hustru, født d. 2.-7.-1927, datter af Kathrine og Nis Nissen. Parret har børnene: Ellen Margrethe, født d. 6.-2.-1949, Frede, født d. 14.- 2.-1951 og Svend, født d. 23.-9.- 1960.C.N. overtog gården d. 1.-8.-1947 omkr. 1800. fra faderen. Gården har været i slægtens eje fraEjendomsskyld 1.300.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 4,5 ha. granplantage. Alle bygningerne er nedbrændt 2 gange, først i 1871 og igen i 1883. Stuehuset er opført i 1883 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1883 om- og tilbygget i 1953, lade fra 1924 og maskinhus fra 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HYDEVADVEJ 21, "ØSTERGÅRD", HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662966.LORENS P. NIELSEN, landmand, født d. 17.-6.-1943, søn af Mimi og Peter Nielsen, bor sammen med Tove Olson, syerske, født d. 18.-11.-1938, datter af Anna og Jens Nissum.



-239-L.P.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for det lokale Venstre. Han overtog gården d. 1.-1.-1963 fra faderen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1932 samt maskinhus fra 1979-80. Gården drives med en besætning på 18 årsammekøer og 18 ungdyr og racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og fabrikssukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.HYDEVADVEJ 25, HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669472.FREDERIK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1939, søn af Christine Marie og Peter Jørgensen, gift d. 17.-5.-1969 med Ester Nissen, medhjælpende hustru, født d. 6.-2.- 1940, datter af Anna og Bendix Nissen. Parret har døtrene: Anette, født d. 13.-11.- 1970 og Karina, født d. 18.-7.-1975.F.J. overtog gården d. 7.-2.-1967 fra faderen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1920 og 1972, svinestalde fra 1920 og 1967 samt lade fra 1959. Gården drives med en besætning på 23 årskøer og 22 ungdyr af racen SDM samt en slagte- svineproduktion på 280 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 bugserbar mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HYDEVADVEJ 30, HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669471.RASMUS CHRISTIAN JESSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1914, søn af Christina Marie og Hans Peter Jessen, gift d. 10.-6.-1938 med Else Marie Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 19.-10.-1909, datter af Karen Laurine og Jep Schmidt. Parret har børnene: Hans Aage, født d. 10.-5.-1940, Åse, født d. 4.-6.-1944 og Karen, født d. 11.-11.-1946. R.C.J. er tillidsmand for Sønderjydsk Skoleforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1939 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 604.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. granskov, 6 ha. er frasolgt. Der er bortforpagtet 16 ha.Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1872 og 1952, svinestalde fra 1872 og 1952 samt lade fra 1874. På gården er der 8 gæs. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og kornsilo. Gården nedbrændte i 1871.HYDEVADVEJ 34, HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669602.PETER TORP JEPSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1953, søn af Marie og Jes Torp Jepsen, gift d. 26.-6.-1981 med Anne Grethe Haugård, kontorassistent, født d. 25.-8.- 1959, datter af Chathrine og Andreas Haugård. Parret har børnene: Dan, født d. 6.- 8.-1982 og Jette, født d. 25.-3.-1985.P.T.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1979 fra Viggo Iversen.Areal 52 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1870 senere ombygget indvendig, svinestald fra omkr. 1870 senere ombygget til kvæg, svinestald fra 1970 ombygget til kostald i 1988, kombineret lade og maskinhus fra 1989 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af blandet race, desuden er der 3 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HYDEVADVEJ 35, "VENDSHØJGÅRD", HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669445. CHRESTEN P. S. GRAM, gårdejer, født d. 2.-5.-1941, søn af Marie og Christian Gram, gift d. 12.-6.-1965 med Kirsten Edith Christine Elberg, medhjælpende hustru, født d. 6.-8.-1943, datter af Margrethe og Lorens Elberg. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 6.-12.-1965, Christian, født d. 3.-12.-1966, Heidi, født d. 17.-6.-1971 og



-240- Vibeke, født d. 11.-2.-1979.Chresten P. S. Gram overtog gården d. 1.-5.-1966 fra faderen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 58,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha., som ikke er med i ejendomsskylden.Stuehuset er opført omkr. 1600 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1922, lade fra omkr. 1922 senere ombygget til svin samt maskinhuse fra 1969 og 1973. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM samt 5 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HYDEVADVEJ 39, HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669156. CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1934, søn af Greta og Hans Jørgensen, gift d. 3.-1.-1958 med Anna Botilla Jepsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-1.-1939, datter af Marie og Peter Jepsen. Parret har børnene: Greta, født d. 21.-3.-1958, Maria, født d. 9.-2.-1960 og Hans Peter, født d. 16.-3.-1961.C.J. overtog gården i 1963 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1600. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Gården blev genopført efter en brand i 1968 med stuehus, kvæg- og svinestalde samt lade, desuden er der maskinhus fra 1969 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvi- neproduktion på 340 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HYDEVADVEJ 41, HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669193.THOMAS PETERSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1953, søn af Anne og Bahne Petersen, gift d. 13.-11.-1977 med Mona Freitag, kassedame, født d. 17.-5.-1956, datter af Frida og Carl Hans Freitag. Parret har børnene: Majbritt, født d. 17.-1.-1978 og Brian, født d. 17.-6.-1980.T.P. overtog gården d. 1.-3.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 950.000. Areal 25 ha.Stuehuset er opført omkr. 1855 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970 ombyggget til svin i 1990 og svinestald fra omkr. 1855 ombygget til heste i 1985. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 800 smågrise årligt, desuden er der ca. 20 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. T.P. ejer og driver også Hydevadvej 40, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 300.000. Areal 3 ha.HYDEVADVEJ 43, HØNKYS, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669321.CONRAD SCHULZ, gårdejer, født d. 25.-4.-1967, søn af Ingrid og Hans Otto Schulz, bor sammen med Lone Hansen, datter af Sussi og Elmo Hansen.C.S. er slagter. Han overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Jørgen Hansen.Ejendomsskyld ca. 550.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
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rer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

Hydevadvej 43's stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 tilbygget omkr. 1964, svinestald fra 1924 samt kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1945. Gråden drives med en besætning på 2 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM samt 2 årsammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trakto-
HYDEVADVEJ 53, HYDEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669190. JES TORP JEPSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1926, søn af Marie og Peter Torp Jepsen, gift d. 31.-10.-1952 med Marie Christine Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 27.-7.-1932, datter af Grete og Hans Jørgensen. Parret har sønnerne: Peter, født d. 26.-10.-1953, Hans, født d. 28.- 10.-1957 og Bent, født d. 13.-2.- 1964.J.T.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra faderen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47,5 ha.Stuehuset er opført i 1847 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1918, svinestald fra 1847 samt maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges 300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HYDEVADVEJ 55, HYEDEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669411. HANS NISSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1946, søn af Elly og Jes Madsen Nissen, gift d. 4.-6.-1982 med Bodil Marie Kristensen, revisorassistent, født d. 10.-12.-1950, datter af Johanne og Johannes Kristensen. Parret har børnene: Elisabeth og Claus.H.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1979 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 79 ha., heraf 5 ha. skov og mose. Der er forpagtet 11,5 ha.Stuehuset er opført i 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ombygget til svin i 1967, svinestalde fra 1912, 1967 og 1984 samt maskinhuse fra 1964 og 1971. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts plantørreri samt gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-242- HYDEVADVEJ 56, HYDEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669622. HANS HENRIK GREVE, gårdejer, født d. 16.-4.-1943, søn af Ellen Margrethe K. og Nicolaus Greve, gift d. 26.-5.-1973 med Gunhild Johansen, medhjælpende hustru, født d. 5.-11.-1947, datter af Kathrine og Lorens Johansen. Parret har børnene: Lars Rene, født d. 3.-3.-1970, Charlotte, født d. 5.-10.-1974, Henrik, født d. 14.-6.-1978 og Nicolai, født d. 20.-12.-1984.H.H.G. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-9.-1980 fra Hans Mathisen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1910 om- og tilbygget til kvæg i 1979, lade fra 1970, maskinhus fra 1960, foderhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en besætning på 69 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 2 får og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.HÆRVEJEN 62, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662227.JENS KJER, gårdejer, født d. 4.-4.-1925, søn af Anna og Gjøde Kjer, gift d. 5.-10.- 1956 med Christine Jespersen, medhjælpende hustru, født d. 3.-3.-1930, datter af Cathrine Elisabeth og Jørgen Jespersen. Parret har børnene: Jørgen Gjøde, født d. 2.-9.-1957 og Anna Elisabeth, født d. 7.-3.-1960.J.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af Rise Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-10.-1956 fra svigerforældrene. Bygningerne er flytter fra Brunde i 1874 til Hærvejen 62.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. skov og 4,5 ha. byzone. Der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 senere ombygget indvendig, svinestald fra 1930 senere ombygget til kvæg samt lade fra 1930. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Sønnen Jørgen er med i driften og ejendommen.HÆR VEJEN 128, "TOLDSTED", NYBØL, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666751.HEINRICH SIMONSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1934, søn af Anna Christine og Bonde Simonsen, gift d. 18.-10.-1958 med Christine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-10.-1937, datter af Bodil og Johannes Hansen. Parret har børnene: Bodil, født d. 22.-7.-1961, Anna, født d. 6.- 6.-1963 og Johannes, født d. 28.-6.-1967.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som sønnen Johannes overtager d. 1.-7.-1991.



-243-Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 82 ha., heraf 11 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1902 ombygget til svin i 1970, svinestalde fra 1966 og 1990, kombineret lade og maskinhus fra 1902 samt gylletank. Gården drives med svineproduktion på 200 årssøer, der sælges 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm lufts plan- og portionstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Til gården hører endvidere et aftægtshus på Nybøl Bygade 1, 6230 Rødekro samt et medarbejderhus på Hærvejen 130, 6230 Rødekro.KAMPVEJ 3, KAMP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669677.BENT SOMMERLUND, gårdejer, født d. 19.-7.-1958, søn af Agnes og Jacob Sommerlund, gift d. 20.-6.-1987 med Doris Andersen, medhjælpende hustru, født d. 24.-11.- 1962, datter af Ilse og Paul Andersen. Parret har sønnerne: Christian, født d. 24.-9.- 1987 og Martin, født d. 7.-5.-1989.B.S. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 6.-6.-1983 fra Jes Iver Schmidt.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29,6 ha.Stuehuset er opført i 1979 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 om- og tilbygget i 1974, lade og kalvestald begge fra 1990, spaltestald fra 1981, kombineret lade og maskinhus fra 1974 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 heste. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KASSØVEJ 6, SØNDER ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666780.PETER FRIIS MØLLER, gårdejer, født d. 14.-4.-1946, søn af Anna Kjerstine og Torp Friis Møller, gift d. 8.-6.-1973 med Inge Jepsen Schmidt, børnehavelærer, født d. 13.- 8.-1944, datter af Erika og Jep Jepsen Schmidt. Parret har børnene: Katja, født d. 1.-2.-1974 og Torben, født d. 5.-11.-1975.P.F.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra Iver Iversen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 64 ha., der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1876 og senest tilbygget i 1981. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1920 samt kombineret lade og maskinhus fra 1986, alle andre avlsbygninger er opført i 1985. Gården drives med en besætning på 9 ungdyr af blandet race, i løbet af ca. 2 år vil der være 30 ammekøer af racen Piemontese. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, varm lufts plantørreri samt 15 anparter i vindmølle.

Ejendomsskyld ca. 2.000.000. Areal 59 ha. Der er

KASSØVEJ 20, SØNDER ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666116. BONN1CK HINRICHSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1948, søn af Petra og Andreas Hinrichsen, gift d. 27.-3.-1975 med Magrit Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 1.- 4.-1952, datter af Anna og Heinrich Thomsen. Parret har børnene: Steffan, født d. 13.-11.-1976 og Jane, født d. 25.-7.-1980.B.H. overtog gården d. 1.-4.-1981 fra svigerfaderen.forpagtet 13,5 ha. D. 15.-5.-1990blev der tilkøbt 25 ha. hos nabo Walther Machmuller.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 om- og tilbygget i 1990, lade fra omkr. 1920 og gylletank fra 1988. Gården drives med en besætning på 58 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-244-KASSØVEJ 25, SØNDER ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666816.JØRGEN ERIKSEN SØNDERGAARD, gårdejer, født d. 7.-1.-1957, søn af Mane og Valdemar Søndergaard, gift d. 14.-9.-1982 med Marianne Refslund, sygeplejerske, født d. 28.-4.-1956, datter af Gudrun og Bonde Dan Refslund. Parret har døtrene: Mette, født d. 24.-8.-1987 og Stine, født d. 7.-3.-1990.J.E.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra faderen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 2 ha. er mose. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1939, 1973 og 1978, maskinhuse fra 1968 og 1976 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 140 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.J.E.S. ejer og driver også Kådnergade 10, 6230 Rødekro. Vurdering ca. 2.000.000. Areal 70 ha. KASSØVEJ 29, KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666429.JOHNNY LASSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1952, søn af Christine Marie og Peter Petersen Madsen, gift d. 29.-6.-1974 med Lis Petersen, overassistent ved Sønderjyllands Amt, født d. 24.-1.-1953, datter af Anne Marie og Peter A. Petersen. Parret har børnene: Jette, født d. 22.-4.-1978 og Mikael, født d. 20.-6.-1976.J.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Hjordkær Andelsvandværk. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra Jørgen Carlsen.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført omkr. 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 ombygget i 1974, svinestald fra 1925 ombygget til kvæg i 1974, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KASSSØVEJ 33, "MÆLKEBØTTEN", KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666946.THIES THOMSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1959, søn af Anna Chathrine og Heinrich Thomsen, gift d. 26.-9.-1980 med Hella Hartung, gårdejer/smørrebrødsjomfru, født d. 5.-1.-1957, datter af Amanda og Hans Hartung. Parret har børnene: Claus, født d. 29.-11.-1979, Carina, født d. 9.-11.-1983, Carsten, født d. 11.-12.-1984 og Susanne, født d. 7.-1.-1987.H.H. har gårdbutik med økologiske grøntsager. T.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-1.-1982 fra T.T.'s fader.Areal 23,9 ha., der er forpagtet 29 ha.Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1920 senere nedbrændt og genopbygget, derefter ombygget flere gange og udvidet i 1982, lade fra 1950, maskin- og foderhuse begge fra 1986 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 49 årskøer og 55 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og grøntsager. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat løs medhjælp. Hele gården drives økologisk.
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rid, født d. 19.-4.-1962.

KASSØVEJ 35, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666597.HAUSHEINRICH SØNNICHSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1923, søn af Cathrine og Sønnich Sønnich- sen, gift d. 20.-10.-1948 med Gerda Bjerg, medhjælpende hustru, født d. 27.-9.-1929, datter af Elisa og Christian Bjerg. Parret har børnene: Bent, født d. 3.-7.- 1949, Sønnich, født d. 2.-5.-1952, Christian, født d. 12.-11.-1954, Leif, født d. 20.-2.-1958 og Ing-H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole og har været medlem af Kommunalbestyrelsen i perioden 1986-90. Han overtog gården d. 23.-6.-1964 fra Adolf Hansen.Ejendomsskyld 620.000. Areal 12 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 ombygget til svin omkr. 1975 samt svinetald fra 1934.KASSØVEJ 41, KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666330.HANS THAMS ASMUSSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1944, søn af Anne Marie og Jes Peter Asmus- sen, gift d. 8.-8.-1970 med Anna Heinsvig, medhjælpende hustru, født d. 14.-6.-1952, datter af Dagmar og Hans Jakob Heinsvig. Parret har døtrene: Ninna, født d. 2.-12.-1971, Ulla, født d. 16.- 10.-1973 og Mona, født d. 3.-5.- 1977. H.T.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1981 fra Kirsten Fynsk og Peter E. Petersen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 43,5 ha., der er forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, svinestalde fra omkr. 1900 og 1965 ombygget til kvæg i 1979, lade fra omkr. 1900, maskinhus fra omkr. 1970, foderhus fra 1968 og gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 35 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt 3 årsammekøer og 7 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KASSØVEJ 45, "LINDEGÅRD", KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666950.CHRISTIAN BJERG SØNNICHSEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1954, søn af Gerda og Hausheinrich Sønnichsen, gift d. 24.-9.-1983 med Lone Callesen, medhjælpende hustru, født d. 5.-11.-1959, datter af Betty og Christian Callesen. Parret har børnene: Louise, født d. 15.-7.-1983, Lene, født d. 8.-11.-1985 og Hans Christian, født d. 21.-1.-1988. C.B.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1781. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47 ha., der er forpagtet 53 ha.Alle bygningerne er genopbygget efter brand i 1894. Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1894 ombygget til svin i 1978, svinestalde fra 1955 og 1978, lade fra 1952, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der produceres 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper.



-246- KASSØVE3 46, "ENGGÅRDEN", KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 666496.GUDMUND SVENSTRUP KATBORG, gårdejer, født d. 8.-7.- 1944, søn af Anna og Aksel Katborg, gift d. 7.-11.-1970 med 3ytte Østergård, børnehavelærer/ medhjælpende hustru, født d. 7.- 4.-1950, datter af Helene og 3ør- gen Østergård. Parret har sønnerne: Thomas, født d. 27.-12.-1972,Lars, født d. 8.-5.-1977 og Aksel, født d. 23.-4.-1984.G.S.K. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Aabenraa og Rødekro Mejerikreds samt medlem af repræsentantskabet for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra Nis Meilandt.Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 72,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført omkr. 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1884, 1964 og 1984, svinestald fra 1914 ombygget til maskinhus i 1984 samt foderhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 53 årskøer, 60 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.KASSØVE3 53, "DAMGÅRD", KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666425.GEORG APPEL MEILANDT, gårdejer, født d. 9.-10.-1954, søn af Ina og Peter Anders Meilandt, gift d. 8.-8.-1981 med Lene Beck, medhjælpende hustru, født d. 18.-7.-1959, datter af Inge og 3ens Beck. Parret har børnene: Peter, født d. 24.-8.-1982 og Lea, født d. 30.-8.-1985.G.A.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1980 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 53,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3,5 ha. skov m.m. Stuehuset er opført i 1827 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 ombygget til svin i 1974, svinestalde fra 1980 og 1988, kombineret lade og maskinhus fra 1926 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KASSØVE3 54, "KASSØ- GÅRD", KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666666. PETER ME3LANDT HEISEL, gårdejer, født d. 4.-5.-1943, søn af Anne og Andreas Heisel, gift d. 17.-4.-1965 med Karin Winterskov, medhjælpende hustru, født d. 13.-10.-1943, datter af Elitha og Carl Christian Winterskov. Parret har



-247- sønnerne: Torben, født d. 9.-7.-1967 og Anders, født d. 31.-5.-1969.P.M.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1913. Ejendomsskyld 5.500.000. Areal 201 ha., heraf 3 ha. løvskov.Stuehuset er opført i 1827 og ombygget i 1948. Avlsbygningerne består af kostald fra 1974 ombygget til kyllinger i 1987, svinestald fra 1946 ombygget til halm i 1990, lade og maskinhus begge fra 1937, foderhus fra 1950 og gylletank. Gråden drives med kyl- lingeopdræt på 220.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs til grøntpiller. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, tårnsilo med tørreri, varm lufts plantørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.P.M.H. ejer også Stamplundvej 3, 6230 Rødekro. Parcelhus opført i 1877.KASSØVEJ 58, "BYGHOLM", KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 666709.KAJ MEILANDT PETERSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1931, søn af Adelheit og Christian J. Petersen, gift d. 22.-6.-1957 med Rigmor Jørgensen, husmor, født d. 23.-3.-1933, datter af Anne Marie og Peter Jørgensen. Parret har børnene: Lennert, født d. 23.- 9.-1958 og Birgitte, født d. 24.- 10.-1969.K.M.P. er vurderingsinspektør for Nykredit, han har været på Haslev Landbrugsskole er været medlem af Kommunalbestyrelsen for Rødekro Kommune i ca. 20 år. Han overtog gården d. 1.-5.-1957 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 16 ha.Stuehuset er opført i 1912 løbende restaureret og tilbygget i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1963 og 1974 begge ombygget til slagtesvin i 1981, svinestald fra 1987, maskinhuse fra 1979 og 1983 samt gylletank. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 3.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, vådfodringsanlæg, valleanlæg, kornsilo, varm lufts gennemløbstørreri samt staldvarme til stuehus.KASSØVEJ 60, "VESTERGAARD", 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666659. BØRGE PETERSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1957, søn af Anne og Hans Petersen, gift d. 3.-9.-1983 med Yrsa Knudsen, sygeplejerske, født d. 22.-8.-1961, datter af Metha Marie og August Knudsen. Parret har børnene: Jan, født d. 21.-11.-1985, Sanne, født d. 25.-7.-1987 og Claus, født d. 26.-11.-1990.B.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført i 1790 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1790, svinestald fra 1966, sostald fra 1983, lade fra 1968, maskinhus fra omkr. 1957 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, staldvarme til stuehus samt automatisk fodringsanlæg til svin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-248- KLINTVEJ 5, "SØNDERGÅRD", SØNDER ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666614.PETER HAASE, gårdejer, født d. 23.-7.-1929, søn af Christine og Nicolai Haase, gift d. 6.-3.-1965 med Christine Bov, medhjælpende hustru, født d. 15.-8.-1940, datter af Petra og Jens Bov. Parret har børnene: Bent, født d. 13.-9.-1965, Karen, født d. 12.- 9.-1966 og Erik, født d. 5.-10.- 1973. P.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1961 fra faderen. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 44 ha.Alle bygningerne er genopført efter brand i 1950. Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret, kvægstald fra 1950 tilbygget i 1965, svinestald fra 1950 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.P.H. ejer og driver også Løvmosevej 13 ha. 5, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 490.000. Areal
KLINTVEJ 9, "GRAUHØJGAARD", SØNDER ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666587.PETER H. HANSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1940, søn af Ellen og Jørgen Peter Hansen, gift d. 2.-5.-1970 med Bodil M. Petersen, medhjælpende hustru, født d. 26.-8.-1946, datter af Ellen og Chresten Jørgen Petersen. Parret har sønnerne: Jørgen Peter, født d. 10.-6.-1972, HenrikHans, født d. 19.-8.-1973 og Jacob, født d. 28.-6.-1989.P.H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1963 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1898. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., der er forpagtet 21 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1850 ombygget i 1960, svinestald fra 1964 bruges idag til ungkreaturer samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Til gården hører endvidere et aftægtshus på Kirkegade 19, Hjordkær, 6230 Rødekro. KLINTVEJ 11, "RIGGELSGAARD", SØNDER ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666860.HANS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1960, søn af Johanne og Holger Hansen, gift d. 24.-2.-1990 med Kirsten Taulborg, diakon/socialpædagog, født d. 3.-3.-1965, datter af Emmy og Emil Taulborg.H.C.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog går-



-249- den d. 1.-4.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,8 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 36 ha. Stuehuset er opført omkr. 1600 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1600 ombygget i 1990, ungdyrstald fra 1976, svinestalde fra omkr. 1600 og 1969, maskinhus fra 1963 og foderhus fra 1989. Gården drives med en besætning på 51 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvi- neproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, varm lufts plantørreri samt 8 anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

J.J.J. arbejder på Skurvognsfabrikken Sønderjyden, fra Herluf Christensen.

KLINTVEJ 13, "AAKJÆRSMIN- DE", SØNDER ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666832.JOHANNES JENSEN JESSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1939, søn af Kæthe og Jørgen Jessen, gift d. 14.-5.-1960 med Anni Hansen, rengøringsassistent, født d. 8.-3.- 1939, datter af Kristine og Carl Hansen. Parret har børnene: Jørn, født d. 12.-11.-1960, Randi, født d. 22.-11.-1962 og Tommy, født d. 9.-6.-1975.Han overtog gården d. 1.-3.-1960Ejendomsskyld 580.000. Areal 9 ha., heraf 1 ha. plantage.Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald til ammekøer fra 1975 og lade fra 1909. På gården er der 20 dåhjorte.KLINTVEJ 17, "KLINT", 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666785.BJARNE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1968, søn af Johanne og Herluf Christensen.B.C. har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 20 ha., der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1900 og 1962 begge ombygget til svin i 1987, svinestald fra 1987, lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra omkr. 1973. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KLINTVEJ 20, "JOHANNESMIN- DE", SØNDER ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666560.KÆTHE JESSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1915, datter af Johannes Jensen, gift d. 11.-6.-1945 med Jørgen Jessen, landmand, født d. 1.-9.-1918, død i 1985, søn af Cathrine og Peter Jessen. Parret har sønnen Johannes, født d. 18.-6.-1939.K.J. overtog gården i 1945 fra bedstefaderen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 19 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg og svinestalde begge fra 1909 samt lader fra 1909 og 1937. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri.
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1960 og Kirsten Helene, født d. 6.-12.-1965. Johanne Bruhn, født d. 12.-3.-1929. J.B. har N.H.H. har været på Haslev Landbrugsskole.Mathias Mathisen.

KLINTVEJ 22, "ELMELY", HJOL- DERUP MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666561.NIELS HOLGER HANSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1927, søn af Mette Kirstine og Hans Christian Hansen, gift d. 18.-7.-1953 med Johanne Stoof, medhjælpende hustru, født d. 9.-12.-1927, død d. 1.-2.-. 1980, datter af Helene og Carl Stoof. Parret har børnene: Hans Christian, født d. 19.-5.- N.H.H. blev d. 27.-2.-1982 gift med datteren Martha, født d. 16.-3.-1957. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fraEjendomsskyld 600.000. Areal 15 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1947 samt svinestald fra omkr. 1947, hvoraf en del er ombygget til værelser.KLINTVEJ 24, "ØSTERGAARD", KLINT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 666877.ERIK INGOLF DETHLEFSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1941, søn af Anna og Christian Dethlefsen, gift d. 27.-3.-1965 med Esther Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 23.-6.-1943, datter af Christine og Enevold Christiansen. Parret har børnene: Henning, født d. 22.-6.-1967 og Jette, født d. 18.-9.-1969. E.I.D. arbejder på skurvognsfabrikken "Sønderjyden" i Rødekro.Han overtog gården d. 27.-3.-1965 fra faderen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 17,4 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1936 og 1959, svinestalde fra 1936 og 1959 ombygget til kvæg i 1976, lade fra 1936 og maskinhus fra 1946. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og varm lufts tørreri.

J.P.P.'s fader. Gården har været i slægtens eje siden

KLOVTOFTVEJ 33, KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669454. MARGRETHE PETERSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1923, datter af Minna og Friedrich Krichau, gift d. 9.-1.-1948 med Jørgen Peter Petersen, landmand, født d. 2.-4.-1910, søn af Lorette og Christian Petersen. Parret har døtrene: Gisela, født d. 7.-5.-1943 og Marianne, født d. 7.-1.-1951. Parret overtog gården i 1962 fra 1706.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1965.



-251- KLOVTOFTVEJ 38, "VESTERGÅRD", KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669415.HANS GRØNNEBÆK, gårdejer, født d. 29.-10.-1949, søn af Hanne og Georg Hans Grønnebæk, gift d. 29.-7.-1972 med Ulla Fries, medhjælpende hustru, født d. 6.-1.-1953, datter af Inge og Hans Peter Fries. Parret har børnene: Brita, født d. 4.-4.-1974, Ole, født d. 11.-6.-1976 og Jens, født d. 1.-10.-1981.H.G. overtog gården 1.-1.-1978 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 50 ha. Stuehuset er opført omkr. 1881 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, løsdriftsstald til køer og ungdyr samt foderhus begge fra 1979, kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1922, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper 7-8 måneder årligt.KORSVANGSVEJ 10, ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664536.POUL TIEDEMANN, gårdejer, født d. 23.-4.-1953, søn af Anna Sophie og Hans Tiedemann.P.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., 2 ha. er eng. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1620 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1962 og 1976, lade fra omkr. 1620 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 22 årskøer og 60 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri.Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KORUPVEJ 4, KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669601.LARS PETER HANSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1958, søn af Karen og Per Hansen, bor sammen med Elli Andersen, pædagog, født d. 3.-6.-1964, datter af Chresten Andersen.L.P.H. er revisor, han har været på Gråsten og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Carola Terp og Elli Paulsen.



-252-Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha.Stuehuset er opført i 1920 og restaureret fra 1990-91. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KORUPVEJ 6, KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669399.PETER ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1921, søn af Bertheline og Anders Andersen, gift d. 13.-5.-1950 med Anne Marie Terp, medhjælpende hustru, født d. 10.-3.- 1927, datter af Marie og Jørgen Terp. Parret har børnene: Jørgen, født d. 18.-3.-1951, Tove, født d. 21.-4.-1953 og Henning, født d. 11.-3.-1962.P.A. overtog gården d. 1.-11.-1949 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 8 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909, svinestald og lade begge fra 1931 samt maskinhus fra 1961. Gården drives med en besætning på 12 ungdyr samt en slagtesvineproduktion på 120 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KRAGSMOSVEJ 5, "KRAGEMOSEGÅRD", HOVSLUND BY, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664538.ARNE E. N. VYFF, gårdejer, født d. 23.-6.-1937, søn af Karen og Johannes Vyff, gift d. 29.-4.-1961 med Lilly Hansen, medhjælpende hustru, født d. 17.-6.-1938, datter af Karen og Hans F. Hansen. Parret har børnene: Hans Christian, født d. 17.-10.-1961, Karen Margrethe, født d. 30.-3.-1965 og Inge Lise, født d. 13.-9.-1966.A.E.N.V. er skovarbejder ved Hedeselskabet og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Jens Petersen.Ejendomsskyld 900.000. Areal 39 ha., heraf 4,5 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1806 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1806, lade fra 1935 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og græs til piller. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og træfyr.A.E.N.V. ejer og driver også Kragsmosevej 1, 6230 Rødekro i fællesskab med sønnen Hans Christian. Denne gård er købt i 1980 og er på 43 ha.KRISTIANSMINDEVEJ 3, "BLÆS- BJERGGAARD", ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666698.HOLGER M. AGERTOFT, gårdejer, født d. 3-11.-1939, søn af Louise og Peter Agertoft, gift d. 19.-4.-1962 med Karen Marie Christensen, organist, født d. 12.-3.-1939, datter af Carla og Johannes Christian Christensen. Parret har børnene: Majbrit, født d. 22.-5.-1964 og Henrik, født d. 25.-9.-1967.H.M.A. arbejder på Sønderjyden, han er desuden kirkesanger og uddannet kontrolassistent. Han overtog gården d. 1.- 5.-1969 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 22 ha. Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1974-75. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, svinestald fra omkr. 1900 ombygget til kvæg i 1972 samt kombineret lade og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.



-253-KÅDNERGADE 7, KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666718.EDVARD BAUN HØST, gårdejer, født d. 6.-1.-1950, søn af Ingeborg og Henry Høst, gift d. 9.-2.-1974 med Ruth Svendsen, børnehaveklasseleder, født d. 8.-5.-1955, datter af Marie og Jens Peter Svendsen. Parret har døtrene: Anni, født d. 9.-9.-1975 og Heidi, født d. 9.-3.-1979.E.B.H. er kirkegårdsmedhjælper og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-12.-1987 fra Karl Kristensen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 16,8 ha.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1988-90. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ombygget til svin omkr. 1973, svinestald fra 1912 og maskinhus fra omkr. 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri samt jordvarme til stuehus.KÅDNERGADE 14, KASSØ, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666608.ALBERT BRANDT, gårdejer, født d. 9.-2.-1941, søn af Margarethe og Andreas Brandt, gift d. 27.-3.-1965 med Edith Nielsen, husmor, født d. 5.-2.-1945, datter af Nanke og Garsten Nielsen. Parret har sønnerne: Jan, født d. 19.-7.-1965 og Kim, født d. 30.-5.- 1967. A.B. er brolægger. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 620.000. Areal 10,2 ha.Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941 ombygget i 1975 samt kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1982. På gården er der 1 pony. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.LANGBJERGVEJ 4, "BRUHNS- GÅRD", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664412. EMIL JOHANSEN SKØTT, gårdejer, født d. 14.-3.-1940, søn af Chatharina og Peter Skøtt, gift d. 23.-4.-1955 med Irmgard Jensen, medhjælpende hustru, født d. 5.-2.-1945, datter af Marie Christine og Andreas Jensen. Parret har børnene: Peter, født d. 23.-8.-1965, Marie Christine,født d. 10.-5.-1967 og Chatharine, født d. 23.-9.-1970.E.J.S. driver maskinstation og bondegårdsferie, han har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra faderen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er forpagtet 5 ha. Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne er genopbygget efter en brand i 1937, de består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1938 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.LANGEVEJ 4, "FAUSBJERG- GÅRD", KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669361.LAMMERT ZWANENBURG, gårdejer, født d. 23.-4.-1962, søn af Jelle Zwanenburg, Holland, gift i 1987 med Tineke Lukkes, medhjælpende hustru, født d. 10.-2.- 1967, datter af Sietse Lukkes, Holland.L.Z. har været på Landbrugsskole i Holland. Han overtog gården



-254- d. 1.-11.-1987 fra Edvard Høst.Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1850, 1975 og 1987, maskinhus fra 1980 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LANGEVEJ 8, KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO.ANDREAS CLAUSEN LUFF, gårdejer, født d. 4.-6.-1923, søn af Maria og Peter Luff, gift d. 10.-6.-1955 med Annelene Marie Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 17.- 6.-1934, datter af Alma og Lorenz P. Jørgensen. Parret har børnene: Alma, født d. 10.-10.-1956, Peter, født d. 1.-7.-1958, Maria Birgitte, født d. 20.-3.-1963 og Leo, født d. 17.-6.-1967.A.C.L. overtog gården d. 1.-10.-1949 fra onklen Nis Clausen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 30 ha.Stuehuset er opført omkr. 1830 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1910, svinestald fra 1910 senere ombygget til kvæg og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LERSKOVVEJ 4, LERSKOV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-628337.CORNELIUS KELLMANN, gårdejer, født d. 1.-10.-1934, søn af Johanne Christine Kell- mann, gift d. 18.-8.-1956 med Maria Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-8.- 1936, datter af Louise Elf ride og Hans Thomsen. Parret har børnene: Hans Herbert, født d. 20.-11.-1956, Cornelia, født d. 2.-2.-1959 og Bente, født d. 6.-6.-1962.C.K. overtog gården d. 1.-10.-1964 fra Jørgen Jacobsen. Gården er oprindeligt udstykket i 1927 fra "Lerskovgård".Ejendomsskyld 620.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 3 ha. er mose og 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 tilbygget i 1970, svinestald fra 1927, lade fra 1987 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LUNDERUP MARKVEJ 9, "GL. REHDERSBORG", LUNDERUP MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-694681.STEFFEN THOMSEN, bestyrer, født d. 8.-8.-1959, søn af Birte og Gunner Thomsen, bor sammen med Susanne Bertz, frisør, født d. 20.-5.-1965, datter af Birte og Hans Bertz. Parret har datteren Louise, født d. 19.-6.-1990.Ejendommen ejes af entreprenør Marius Petersen, "Lunderupgård", Lunderup Markvej 28, 6230 Rødekro. Den drives sammen med Lunderup Markvej 9.S.T. har været på Dalum Landbrugsskole. Han har bestyret gården siden d. 1.-3.-1990. Areal 116,5 ha., heraf 5 ha. juletræer.Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 ombygget i 1987, svinestald fra 1920 ombygget til kostald i 1987, lade fra omkr. 1950 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 25 årsamme- køer og 25 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, fabrikskartofler og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. I sæsonen er ansat løs medhjælp.LUNDERUP MARKVEJ 16, LUNDERUP MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662076.HARRY P. WIWE, gårdejer, født d. 26.-2.-1947, søn af Anne og Peter Wiwe, gift d. 15.-3.-1969 med Dorthe Gram Brødsgaard, medhjælpende hustru, født d. 19.-11.-1947, datter af Mary og Niels Brødsgaard. Parret har børnene: Brian, født d. 28.-8.-1970,



-255- Conni, født d. 22.-5.-1973 og Henrik, født d. 4.-8.-1975.Harry P. Wiwe har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 1,5 ha. er eng. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 om- og tilbygget i 1972, spaltestald til ungdyr fra 1977, svinestald fra 1970, maskinhuse fra 1975 og 1986 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 58 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 120 stk. årligt. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. H.P.W. ejer og driver også Lunderup Markvej 18, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 950.000. Areal 35 ha.LYNGVEJ 8, "VESTERVANG", SØST, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-694777.JENS THEILGAARD BOLLERUP, gårdejer, født d. 13.-8.-1950, søn af Ester Mathilde Johanne og Emanuel Bollerup, gift d. 7.-10.-1976 med Kirsten Mortensen, medejer, født d. 17.-7.-1950. Parret har børnene: Jesper, født d. 13.-7.-1974, Karina, født d. 20.-9.-1979 og Marie, født d. 4.-4.-1984.Parret overtog gården d. 1.-6.-1988 fra Jens Langelund Rasmussen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 16 ha., der er forpagtet 70 ha.Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1932, 1974, 1976 samt 2 i 1978, kombineret lade og maskinhus fra 1976 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 280 årssøer, der sælges 3.000 smågrise og 2.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.LØGUM KLOSTER VEJ 12, SMUT IND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669163.NIELS KNUDSEN, husmand, født d. 6.-11.-1927, søn af Jørgine og Jeppe Knudsen, gift d. 23.-11.-1957 med Larsine Petersen, medhjælpende hustru, født d. 9.-12.-1926, datter af Margrethe og Andreas Pedersen. Parret har døtrene: Inge Margrethe, født d. 2.-5.-1952, Christine, født d. 15.-6.-1954 og Lona, født d. 1.-12.-1958.N.K. overtog gården d. 1.-2.-1952 fra Jesper Sandholdt.Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,5 ha., der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1935 og 1966, svinestalde fra 1935 og 1966, lade fra 1982 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 1 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LØGUM KLOSTERVEJ 16, SVEJLUND STOK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669393.JOHANNES JENSEN BROCK, gårdejer, født d. 4.-4.-1922, søn af Anne Marie Jensen og Jacob Hansen Brock, gift d. 7.-12.-1957 med Herdis Andreasen, medhjælpende hustru, født d. 12.-4.-1922, datter af Maren Lisbygd og Bernhard Marinus Andreasen. Parret har sønnen Jacob Bernhard, født d. 6.-2.-1960.J.J.B. overtog gården d. 1.-11.-1956 fra faderen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.



-256- Løgum Klostervej 16's stuehus er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1913 og 1978, svinestald fra 1930, lade fra 1973 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 16 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvine- produktion på 120 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.LØGUM KLOSTERVEJ 20, SVEJLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669392.JAKOB H. PETERSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1922, søn af Marie og Jens Christian B. Petersen, gift d. 28.-10.-1950 med Dora W. Hansen, født d. 7.-4.-1928, datter af Jes Hansen. Parret har børnene: Anne Marie, Jens, Margrethe og Jes.J.H.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1950 fra faderen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 62 ha., heraf 1 ha. plantage.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, spaltestald og maskinhus begge fra 1980 samt svinestalde fra 1912 og 1952. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 105 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er der ind imellem ansat medhjælp.LØVMOSEVEJ 1, "KORSVANG", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664681. KRESTEN WORK, gårdejer, født d. 9.-7.-1947, søn af Mette og Hans Work, gift d. 20.-6.-1970 med Karin Christiansen, født d. 11.-7.-1949, datter af Marie og Andreas Christiansen. Parret har børnene: Karsten, født d. 29.-8.-1974, Kirsten, født d. 17.-9.- 1976 og Kristian, født d. 23.-8.-1982.K.W. er medlem af bestyrelsen for Aabenraa Amts Landboforening og Sønderjydsk Kontrolforening samt medlem af repræsentantskabet for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra Jens Christensen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 48 ha., 3 ha. er mose. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1937 og 1984, svinestald fra 1937 senere ombygget til kvæg, lade og maskinhus begge fra 1980, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 40 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og jordbær. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.K.W. ejer og driver også Damgårdvej 12, 6230 Rødekro.LØVMOSEVEJ 4, "NYGAARD", HOVSLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664157.OLUF ANDRESEN, gårdejer, født d. 2.-12.-1955, søn af Marie og Peter M. Andresen, gift d. 24.-11.-1979 med Anna Lise Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 13.-11.- 1957, datter af Inger og Willy Kristensen. Parret har døtrene: Inge Marie, født d. 29.-8.-1980 og Anette, født d. 15.-1.-1983.O.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1819.Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 75 ha., heraf 6 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i 1819 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1819, 1918 og 1976, lade og maskinhus begge fra 1983, gylletank og uden-



-257-dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.NEFESKOVVEJ 4, HYDEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669109. WILLIAM KARLSON, gårdejer, født d. 10.-10.-1938, søn af Karen og Peter Karlson, gift d. 9.- 7.-1966 med Gertrud Jürgensen, medhjælpende hustru/børnehavelæ- rer, født d. 12.-12.-1942, datter af Thea og Jakob Jürgensen. Parret har børnene: Karen, født d. 2.-11.-1968, Jakob, født d. 31.- 12.-1972 og Peter, født d. 4.-12.- 1974.W.K. overtog gården d. 26.-4.-1966 fra Christian Hansen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34,8 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 tilbygget med spaltestald i 1976, svinestald fra omkr. 1800 ombygget flere gange samt lade fra 1926. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges 200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NEFESKOVVEJ 5, "SOFIEGÅRD", HYDEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669146.LARS PEDER JENSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1953, søn af Johanne og Peder Kristian Jensen, gift d. 28.-5.-1977 med Bertha Bossen, medhjælpende hustru, født d. 21.- 3.-1957, datter af Helga og Momme Bossen. Parret har børnene: Peder, født d. 19.-6.- 1979, Jesper, født d. 13.-10.-1981 og Rikke, født d. 12.-8.-1988.L.P.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Hellevad Andelsmejeri. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra faderen.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1975, foderhus fra 1988, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.NR. HJARUP BYGADE 6, NØRRE HJARUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664567.GERHARD JENSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1929, søn af Perline og Christian Jensen, gift d. 7.-12.-1955 med Laurentia Lauritsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-11.-1929, datter af Petra og Christian Lauritsen. Parret har børnene: Christian, født d. 25.-12.-1957 og Rita, født d. 2.-4.-1962.G.J. overtog gården i 1960 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 1 ha. er fredet mose. Der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af



-258- kvægstald fra 1972, ungdyrstald renoveret i 1959, kombineret lade og maskinhus fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kold lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra

NR. HJARUPVEJ 3, "HJARUP- LUND", HOVSLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664107.SVEND ERIK RAUN, gårdejer, født d. 13.-12.-1950, søn af Marie og Svend Raun, gift d. 5.-6.- 1976 med Astrid Hansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-9.- 1952, datter af Ellen og Jens Hansen. Parret har børnene: Nina, født d. 26.-12.-1977 og Peter, født d. 1.-9.-1980.S.E.R. har været på Gråsten faderen.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 84,5 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha., 30 ha. er eng. Der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1958 og 1972, svinestald fra 1974, lade og maskinhus begge fra 1978 samt miljøtank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, 20 årsammekøer og 30 slagtekalve af blandet race samt en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 15 slagtesvin årligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.NR. HJARUPVEJ 6, NØRRE HJARUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664459.JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1940, søn af Petrine og Rasmus Christensen, gift d. 15.-5.-1964 med Else Iversen, medhjælpende hustru, født d. 19.-10.-1939, datter af Hilda og Mads Iversen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 31.-8.-1965, Mads, født d. 22.-10.-1968 og Ruth, født d. 1.-3.-1974.J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for Slagteri Region Syd samt medlem af Rødekro Kommunalbestyrelse. Han overtog gården i 1963 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 12 ha. er eng. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 ombygget til svin i 1984, kvægstald fra 1973, lade fra 1930 senere ombygget til kornlager, maskinhus fra 1971, gylletank og udendørs kørsilo. Gården drives med en besætnig på 32 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM, desuden er der 15 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg og varm lufts plantørreri. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.NR. HJARUPVEJ 30, "LINDEGAARD", NØRRE HJARUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664575.ERLING GUBI, gårdejer, født d. 16.-1.-1954, søn af Karen og Peter Gubi, gift d.



-259- 7.-7.-1978 med Kirsten Lauritsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-7.-1956, datter af Emmy og Laurts Lauritsen. Parret har sønnerne: Thomas, født d. 16.-1.- 1980, Morten, født d. 6.-1.-1982 og Henrik, født d. 16.-6.-1988. Erling Gubi har været på Korinth og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1910.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 34 ha. Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald fra 1954 bruges idag til kalve, kvægstald fra 1978, lade fra 1986, maskinhus fra 1959 og gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagte- kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri.NR. HOSTRUP BYGADE 7, NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662417.PETER KACZMAREK, gårdejer, født d. 12.-4.-1952, søn af Mary og Hans Kaczmarek, gift d. 10.-7.-1976 med Unni Radik, kontorassistent, født d. 20.-6.-1954, datter af Karen og Stefan Radik. Parret har sønnerne: Bo, født d. 29.-1.-1977, Finn, født d. 21.-4.-1979 og Esben, født d. 21.-8.-1983.P.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Areal 40 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, spaltestald fra 1979, foderhus fra 1978 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 50 ungdyr og 90 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.NR. HOSTRUP BYGADE 9, NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-693155.KRISTIAN JOHNSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1957, søn af Karoline og Antoni Johnsen, gift d. 7.-4.-1984 med Anne Margrethe Holm Nielsen, lærer, født d. 2.-2.-1960, datter af Marie og Harry Nielsen. Parret har børnene: Trine, født d. 14.-4.-1986 og Simon, født d. 24.-11.-1988.K.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 52 ha.Stuehuset er opført i 1886 og senest restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1943 ombygget i 1980 og tilbygget i 1983, kombineret lade og maskinhus fra 1954, foderhus fra 1985, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 47 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat løs medhjælp.NR. HOSTRUP BYGADE 11, "SURBÆKGÅRD", NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662460.ASMUS ASMUSSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1957, søn af Maren og Hans Asmussen, bor sammen med Helle Larsen, plejehjemsassistent, født d. 20.-4.-1961, datter af Inge og Per Larsen. Parret har sønnen Jeppe, født d. 22.-8.-1989.A.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 48 ha.



-260- "Surbækgård"s stuehus er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1964 og 1980, svine- stald fra 1954, kombineret lade og maskinhus fra 1964, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.NR. HOSTRUP BYGADE 15, "ØSTERGÅRD", NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662562.THORKILD FINK, gårdejer, født d. 12.-5.-1943.T.F. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Rødekro Kommunalbestyrelse, formand for Teknisk Udvalg samt medlem af bestyrelsen for Slagteriregion Syd. Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fra faderen.Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 55 ha.Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i perioden 1983-86. Avlsbygningerne består af svinestalde opført fra 1973-85 samt kombineret lade og maskinhus opført fra 1983-85. Gården drives med en svineproduktion på 280 årssøer, der sælges 3.000 små- grise og 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 bestyrer/driftsleder og 1 medhjælper.T.F. ejer og driver også Rugbjergvej 4, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 750.000. Areal 30 ha. Gården drives som minkfarm af en driftsleder.NR. HOSTRUPVEJ 33, "SØNDERGÅRD", NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662433.PETER MØLLER PETERSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1945, søn af Botilde og Carl Petersen, gift d. 24.-1.-1976 med Karen Jytte Jensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-10.-1952, datter af Johanne og Vilfred Jensen. Parret har børnene: Marlene, født d. 3.-8.-1976 og Torben, født d. 4.-2.-1978.P.M.P. overtog gården d. 31.-12.-1968 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld ca. 2.200.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 40 ha., 1,5 ha. er mose. Der er forpagtet 2,3 ha.Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og varm lufts plantørreri.NR. HOSTRUPVEJ 39, "GRAUBJERGGÅRD", NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662548.HENRY VON QUALEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1946, søn af Helen og Johannes von Qualen.H.V.Q. overtog gården d. 15.-12.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden slutningen af 1700-tallet.



-261- Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf 9 ha. skov. Der er forpagtet 18 ha."Graubjerggård"s stuehus er opført i 1881 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925, kostald fra 1974, svinestald fra 1960 senere ombygget til spaltestald, kombineret lade og maskinhus fra 1978 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 rendegraver, varm lufts tørreri og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NR. HOSTRUPVEJ 65, HORSBYG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669491.CHRISTIAN IVERSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1936, søn af Anne Kjerstine og Jørgen Nielsen Iversen, gift d. 28.-7.-1962 med Rita Wollesen, medhjælpende hustru, født d. 10.-7.-1942, datter af Anne M. K. og Søren Wollesen. Parret har børnene: Søren, født d. 6.-5.-1964, Anne Lene, født d. 13.-2.-1968 og Eva Irene, født d. 7.-2.-1974.C.E. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Hellevad Mejeri og formand i Nørre Hostrup Forsamlingshus. Han overtog gården 1.-7.-1962 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., der er forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført omkr. 1830 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 og svinestalde fra 1964 begge ombygget til ristestald i 1974, desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekavle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.NR. ØNLEVVEJ 5, NØRRE ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666654.PETER RIISBØLL, gårdejer, født d. 6.-12.-1940, søn af Martha og Nis Jensen Riisbøll, gift d. 29.-3.-1969 med Anne Helene Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 27.-10.- 1940, datter af Helene og Hans Peter Nielsen. Parret har sønnen Finn, født d. 13.- 3.-1975.P.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra faderen. Ejendomsskyld 850.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald fra 1964, svinestald fra 1969 senere ombygget til ungkvæg, lade fra 1929 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 47 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.NR. ØNLEVVEJ 8, NØRRE ØNLEV, 6230 RØDEKRO.FLEMMING THOMSEN. Omtales under Årslev Kirkevej 4, 6230 Rødekro.F.T. overtog gården i 1977 fra Peter Matzen.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal38 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 ombygget i 1978, svinestalde fra 1913 og 1979,



-262- maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Der er 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.F.T. ejer og driver også Årslev Kirkevej 4, 6230 Rødekro og Aabenraavej 43, 6230 Rødekro. NR. ØNLEVVEJ 13, NR. ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666170. MAGNUS ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 31.-5.-1927, søn af Sørine og Johannes Østergaard, gift d. 8.-5.-1953 med Ane Marie Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 9.-12.-1931, datter af Mette og Johannes Kristensen. Parret har børnene: Johannes, født d. 24.-1 1.-1954, Lisbeth, født d. 18.-2.-1958 og Søren, født d. 29.-11.-1963.M.Ø. har været på Højskole med landbrugsfag og er medlem af Udvalget for Landboret D.S.H. Han overtog gården d. 1.-12.-1976 fra Jes Thomsen.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 1,5 ha. er eng. Der er forpagtet 21,5 ha.Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1978 og 1986, lade fra 1978, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres 2.432 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og gastæt silo til korn. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.NR. ØNLEVVEJ 15, NØRRE ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666286.BJARNE VOLSGAARD, driftsleder, født d. 19.-6.-1948, søn af Karen og Laust Blaks- kær Volsgaard, gift d. 20.-6.-1970 med Annamarie Schmidt, sygehjælper, født d. 24.- 12.-1948, datter af Meta og Laurits Schmidt. Parret har døtrene: Vibeke, født d. 12.- 7.-1971 og Monica, født d. 14.-10.-1973.B.V. overtog gården d. 15.-9.-1972 fra Johan Holten.Ejendomsskyld 370.000. Areal 2,5 ha., der er frasolgt 20 ha.Stuehuset er opført i 1925 og senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 ombygget til heste i 1983 samt svinestald og lade begge fra 1925. På gården er der 3 heste.NR. ØNLEVVEJ 16, "ANTJE JOHANNA HOEVE", NØRRE ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 666472.HARM EBEL BOER, gårdejer, født d. 30.-6.-1953, søn af Jantje og Jan Barteld, Holland, gift d. 24.-6.-1983 med Antje Johanna Kopmanns, medhjælpende hustru, født d. 13.-7.-1957, datter af Lutske Akker og Jan Kopmanns, Holland. Parret har børnene:Jan Harm, født d. 25.-3.-1984, Steven Andries, født d. 17.-5.-1985 og Henderikus Sebastiaan, født d. 3.-11.-1988.H.E.B. har været på Landbrugsskole i Holland. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Jes P. Jørgensen.Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 72 ha.Stuehuset er opført i 1975 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1927 og 1977, maskinhus fra 1976, gylletanke og udendørs køresilo. Gården



-263- drives med en besætning på 140 årskøer og 160 ungdyr af racen SDM, desuden er der 8 moderfår og 2 ponyer. Der er 4 traktorer og 2 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.H.E.B. ejer og driver også Andholmvej 12, 6230 Rødekro. Areal 28 ha.NR. ØNLEVVEJ 19, NØRRE ØN- LEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 666775.BENT STILLING JEPPESEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1941, søn af Helen og Rudolf M. S. Jeppesen, gift d. 25.-10.-1969 med Christa Marie Clausen, medhjælpende hustru, født d. 29.-11.-1942, datter af Marie og Hans Christian Clausen. Parret har sønnerne: Ole, født d. 19.-4.-1970 og Klaus, født d. 13.-1.-1978.B.S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Aabenraa Amts Landboforening. Han overtog gården d. 1.-10.-1969 fra faderen.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 52 ha., der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1880 løbende restaureret og tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1945 ombygget til svin i 1975, svinestalde fra 1970, 1977 og 1978, maskinhus fra 1971 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres 1.900 slagtesvin årligt, desuden er der 2 årsammekøer og 5 ungdyr af Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og 2 gastætte kornsiloer. På gården er ansat 1 medhjælper.B.S.J. ejer og driver også Nr. Ønlevvej 4, 6230 Rødekro. Areal ca. 60,5 ha.NR. ØNLEVVEJ 21, NØRRE ØN- LEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 666901.JENS CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1953, søn af Thoma og Peter Clausen, gift d. 26.-9.-1980 med Birthe Pedersen, hospitalslaborant, født d. 2.-12.-1957, datter af Lis og Aage Pedersen. Parret har børnene: Jacob, født d. 23.-6.-1980, Anne, født d. 9.-9.-1981 og Jeppe, født d. 9.-8.-1989.J.C.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for M.D. Food, medlem af bestyrelsen for Aabenraa Amt Husmandsforening, næstformand i D.S.H. Kvægbrugsudvalg og medlem af Kvægbrugsudvalget i Danske Husmandsforeninger. Han overtog gården d. 1.-4.-1979 fra morbroderen Hans Thams. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 56,6 ha., heraf tilkøbt 38,6 ha., 3,5 ha. er eng. Der er forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979 ombygget til køer i 1990, svinestald fra 1976 ombygget til ungkreatur fra 1988-90 samt kombineret lade og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 54 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.NR. ØNLEVVEJ 22, NØRRE ØNLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666218.BENT HØRLYK, gårdejer, født d. 18.-1.-1959, søn af Mary og Hans Hørlyk, gift d.



-264- 26.-8.-1989 med Margrethe Louise Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-4.-1959, datter af Ellen og Mikkel Nielsen. Parret har sønnen Dennis, født d. 15.-4.-1987.B.H. overtog gården d. 15.-8.-1989 fra Peter Friis Møller.Areal 34,6 ha., der er forpagtet 14,5 ha.Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus begge fra 1978, svinestald fra 1877 bruges idag til ungkvæg, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 63 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt silo til kraftfoder. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. NYBØL BYGADE 3, "NYBØL- GAARD", NYBØL, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666617.ARNE KINDBERG, gårdejer, født d. 12.-12.-1933, søn af Bodel og Jens Kindberg, gift d. 28.-3.-1961 med Karen Jessen, medhjælpende hustru, født d. 1.-12.-1940, datter af Sigrid og Heinrich Jessen. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 14.-12.-1961, Sigrid, født d. 5.-4.-1968 og Bodel, født d. 3.- 6.-1970.A.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for K.D. og Topdanmark, formand for Gråsten Landbrugsskole og besidder flere bestyrelsesposter indenfor Elværkerne. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra svigerfaderen. Gården har været i slægten Jessens eje fra omkr. 1530.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. skov.Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1961, lade fra 1904 og maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.NYBØL BYGADE 6, NYBØL, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666569. CHRISTIAN THAYSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1932, søn af Dagmar og Knud Thaysen, gift d. 12.-11.-1955 med Inger Marie Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 3.-3.-1936, datter af Marie og Jes Thomsen. Parret har børnene: Margith, født d. 13.-4.- 1956, Knud, født d. 14.-6.-1957, Birthe, født d. 16.-3.-1959,Grethe, født d. 2.-11.-1960 og Erik, født d. 22.-6.-1963.C.T. overtog gården d. 1.-11.-1961 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 4,3 ha. er skov. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1850. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1850, 1976 og 1989 samt lade og maskinhus begge fra 1989. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.NYBØL BYGADE 10, NYBØL, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666719.HELGE C. JESSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1955, søn af Kjerstine og Nis Jesen, bor sammen med Ritha Carstensen, laborant, født d. 3.-6.-1957, datter af Esther og Egon



-265-Carstensen. Parret har børnene: Jacob, født d. 22.-3.-1982, Line, født d. 8.-3.-1988 og Ditte, født d. 26.-6.-1990.H.C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 4.-10.-1977 fra Christine Petersen.Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 6 ha. er skov. Der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1898 ombygget til ristestald i 1983 samt lade fra 1898. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 45 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.NYBØL SKOVVEJ 4, "FÆLLED", NYBØL MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666723. HANS FRIIS MØLLER, gårdejer, født d. 14.-4.-1946, søn af Anne Kjerstine og Torp Friis Møller, gift d. 22.-3.-1974 med Anne-Marie Petersen, specialarbejder, født d. 22.-11.-1950, datter af Marie og Jens Petersen. Parret har døtrene: Tina, født d. 23.-10.-1969, Lisa, født d. 9.-5.-1974 og Alice, født d. 1.-8.-1978.H.F.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra Jens Clausen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha., der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1858 og 1974 samt kombineret lade og maskinhus fra 1920. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri.A.M.P. ejer Nybøl Skovvej 6, 6230 Rødekro. Den drives sammen med Nybøl Skovvej 4.NYBØL SKOVVEJ 6, NYBØL MARK, 8230 RØDEKRO.ANNE-MARIE MØLLER, gårdejer. Omtales under Nybøl Skovvej 4, 6230 Rødekro.A.M.M. overtog gården d. 1.-7.- 1986 fra moderen Marie Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha. Stuehuset er opført i 1864 ogløbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1900 samt svinestalde fra omkr. 1900 og 1920. Alle bygninger bruges idag til foder og maskiner. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Gården drives sammen med Nybøl Skovvej 4, 6230 Rødekro.NYBØL SKOVVEJ 7, "SKOVLY", NYBØL MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666575.ANDREAS HANSEN, gårdejer/del- pensionist, født d. 11.-3.-1928, søn af Marie og Andreas Hansen, gift d. 5.-11.-1955 med Anne Marie Asmussen, medhjælpende hustru, født d. 1.-9.-1934, datter af Marie og Jes Asmussen. Parret har døtrene: Marian, født d. 2.-1.-1958 og Birgit, født d. 15.- 6.-1961.A.H. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra faderen. Gården blev i 1927 udstykket fra ejendommen Bolderslev Skovvej 5, 6230 Rødekro, som nu er nedlagt, og jorden er



-266- hermed lagt indunder Nybøl Skovvej 7.Ejendomsskyld 900.000. Areal 21,3 ha., heraf tilkøbt 10,3 ha., der er 0,8 ha. skov. Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1927 og 1959, svinestalde fra 1927 og 1959, lade fra 1959 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 12 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres 140 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. NYBØL SKOVVEJ 9, "SKOVGAAR- DEN", NYBØL MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666385.NIELS KRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1946, søn af Maren og Chresten Kristensen, gift d. 23.-5.-1974 med Hanne Ruess Schmidt, sygeplejerske, født d. 25.-2.-1953, datter af Sara og Jens Schmidt. Parret har børnene: Chresten, født d. 2.-1.-1976, Jens, født d. 30.-1.-1977, Søren, født d. 12.-11.-1978, Sara, født d. 23.-8.-1980, Anders, født d. 8.-12.-1983 og Maren, født d. 28.-4.-1985.N.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra faderen. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46,6 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 6,6 ha. skov. Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1936 og 1952, kombineret lade og maskinhus fra 1978 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 60 ungdyr af racerne SDM og RDM samt en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges 100 smågrise og 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.NØRRESKOVVEJ 3, "KORSBJERGGÅRD", GENNER, 6230 RØDEKRO.VAGN FALLESEN. Omtales under Nørreskovvej 31, 6230 Rødekro.V.F. overtog gården d. 1.-10.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 11. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1648.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40,5 ha., heraf 4 ha. eng og plantage.Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1858 renoveret i 1924, svinestald fra 1948 renoveret i 1924 samt lade fra 1848. Gården drives ved hjælp af maskiner fra Nørreskovvej 31, 6230 Rødekro. Der er kornsilo og varm luts tørreri.V.F. ejer og driver også Nørreskovvej 31, 6230 Rødekro.NØRRESKOVVEJ 26, "NØRREGAARD", GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698807. HANS HENRIK MORTENSEN, landmand, født d. 23.-12.-1957, søn af Birgit og Viggo H. Mortensen, gift d. 4.-7.-1987 med Pia Hejlesen, overassistent, født d. 3.-3.-1962, datter af Ulla og Knud Hejlesen.H.H.M. overtog halvdelen af gården i 1986 fra faderen. Nuværende ejere er 3. og 4. generationer på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1900. Faderen hjælper endnu til med driften.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 37,5 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 22 ha.



-267- "Nørregaard"s stuehus er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1906 og svinestald fra 1923 begge ombygget til svin i 1986, svinestald fra 1986, lade fra 1906 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt, desuden er der 9 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo samt varm lufts plantørreri. H.H.M. ejer desuden et aftægtshus på Nørreskovvej 24, 6230 Rødekro.NØRRESKOVVEJ 31, "BILSDAM", NØRRESKOV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698713.VAGN CHRISTIAN FALLESEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1945, søn af Clara og Svend Fallesen, gift d. 14.-10.-1967 med Rita Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 23.-11.-1946, datter af Elly og Povl Nielsen. Parret har børnene: Frank, født d. 28.-2.-1968, Betina, født d. 3.-3.-1971 og Mette, født d. 28.-9.-1973.V.C.F. har været på Gråsten Hans P. Gram. Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1969 fraEjendomsskyld 860.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 2 ha. skov. Der er forpagtet 16,5 ha., hvoraf de 2,5 ha. er skov.Stuehuset er opført i 1936 og senest tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1936 og 1973, svinestald fra 1936, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 trkatorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.V.C.F. ejer og driver også "Korsbjerggård", Nørreskovvej 3, 6230 Rødekro.NØRRESKOVVEJ 35, "NØRRE- SKOKVFORTE", NØRRESKOV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698861. CARL NIELSEN DAMM, gårdejer, født d. 20.-6.-1947, søn af Mathilde og Niels Damm, bor sammen med Karin Thaysen, køkkenassistent, født d. 17.-7.-1946, datter af Cathrine og Hans Thaysen.C.N.D. overtog gården d. 1.-4.- 1968 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1916. Ejendomsskyld 800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., 2 ha. er skov, 3 ha. er mose og 8 ha. er eng. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1898 om- og tilbygget i 1972, lade og maskinhus begge fra 1988, foderhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 32 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri.



-268-RANGSTRUPVEJ 5, "HERSLEVGÅRD", ØRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669611. LENNERT PETERSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1958, søn af Rigmor og Kaj M. Petersen, gift d. 25.-5.-1985 med Jette Johanne Jakobsen, medhjælpende hustru/sygehjæl- per, født d. 7.-12.-1958, datter af Gerda og Vagn Geil Jakobsen. Parret har børnene: Christian, født d. 11.-10.-1986 og Simon, født d. 5.-6.-1988.L.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.-8.-1984 fra Jes og Bengt Terp. På ejendommen findes 2 fredede gravhøje.Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 100,5 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha. Der er forpagtet 11,5 ha.Stuehuset er opført i 1735 og senest tilbygget i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 ombygget til svin i 1985 samt lade fra omkr. 1920. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 800 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er halvpart i mejetærsker, 1 varm lufts plantørreri samt staldvarme til stuehus. L.P. har maskinfællesskab sammen med faderen, "Bygholm", Kassøvej 58, 6230 Rødekro. På gården er ansat 1 medhjælper.

Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha.

RIBEVEJ 1, "ALFREDGÅRDEN", BRUNDE, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662915.ØJVIND og TORKILD SCHMIDT, gårdejere. Ø.S. er født d. 9.-11.- 1927, og T.S. er født d. 14.-12.- 1931, sønner af Losie og Mads Schmidt.Ø.S. har været på Haslev Landbrugsskole, og T.S. har været på Nordsjællands Landbrugsskole. Brødrene overtog gården d. 1.-8.- 1955 fra Mogen Hansen.mose, 35 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført omkr. 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1932 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 35 ungdyr af racen Simmentaler samt en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.RIBEVEJ 9, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662028.HARALD TOFT, gårdejer, født d. 13.-6.-1962, søn af Anne Grethe og Verner Toft, gift d. 20.- 2.-1990 med Birgit Ann-Rogat Jensen, kommis, født d. 20.-2.- 1963, datter af Anne Lise Jensen. Parret har datteren Karen Rogat, født d. 27.-5.-1990.H.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra faderen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 26,5 ha., der er forpagtet 31 ha.Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1950 og 1966, svinestald fra 1950 ombygget til ungkreaturer i 1986, maskinhus fra 1979 og foderhus fra 1989. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 75 ungdyr af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-269- RIBEVEJ 16, DYBVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-694915.JANNIK JENSEN, landmand, født d. 19.-3.-1960, søn af Grete og Niels Jørgen Jensen, gift d. 22.- 10.-1990 med Birthe Bertelsen, køkkenleder, født d. 9.-11.-1960, datter af Karen Margrethe Bertelsen. Parret har børnene: Brian, født d. 29.-3.-1986 og Lotte, født d. 3.-11.-1989.J.J. overtog gården d. 1.-12.-1988 fra svigermoderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld ca. 750.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1911 og 1967, svinestald fra 1911 senere ombygget til kalve, lade fra 1967 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 21 årskøer og 21 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.RIBEVEJ 20, ANDHOLM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-661228.FINN HANSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1957, søn af Sørine og Marius Hansen.F.H. er smedesvend ved A.B.G. Stål. Han overtog gården i 1983 fra Martin Lassen. Ejendomsskyld 690.000. Areal 14,5 ha.Stuehuset er opført i 1964 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1800 samt maskinhus fra 1988. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer og 8 ungdyr af racen Charolais, desuden er der 5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.RIBEVEJ 27, DAMGÅRD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-694115.LORENZ JOHANNSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1958, søn af Maria og Jes Peter Johannsen, gift d. 7.-8.-1982 med Birte Nielsen, kontorassistent, født d. 26.-12.-1957, datter af Elise og Villy Nielsen. Parret har børnene: Morten, født d. 27.-11.-1983 og Christina, født d. 4.-10.-1986.L.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Anton Wollesen.Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 45 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 45 ha.Alle bygningerne er opført efter en brand i 1980. Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus alle fra 1980, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 2 maskinvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.L.J. ejer desuden et aftægtshus på Ribevej 25, 6230 Rødekro.RISE BYGADE 51, "RISEGAARD", RISE, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662992.HANS MICHELSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1925, søn af Anne Marie og Jens Michelsen, gift d. 22.-3.-1951 med Cathrine Møller, husmor, født d. 8.-11.-1926, datter af Cathrine og Carl Møller. Parret har sønnerne: Helge, født d. 18.-3.-1952 og Ove, født d. 15.-11.-1956.H.M. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra Rødekro Kommune. Gården er købt i en bytttehandel med Rødekro Kommune, der fik "Skri- vergaarden" i bytte, og denne er nu udlagt som parkeringsplads til Kirke og Forsamlingshus i Rise.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 10 ha.
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reri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

"Risegaard"s stuehus er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 ombygget til svin i 1978, svinestald fra 1951 samt kombineret lade og maskinhus fra 1923. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tør-
RISE HJARUPVEJ 239, LEER- SKOV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698881.JOHANNES RAVN CALLESEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1943, søn af Helene og Nis H. Callesen, gift d. 22.-5.-1971 med Karen Høyer, økonoma, født d. 8.-5.- 1945, datter af Marie og Hans Høyer. Parret har børnene: Nis, født d. 7.-6.-1972, Kirsten Marie, født d. 21.-6-1974 og Elise, født d. 28.-4.-1978.J.R.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra faderen. Nuværende ejer er 13. generation på gården, som i 1864 blev delt mellem bror og søster.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 133 ha., heraf 12 ha. skov samt 15 ha. eng og mose. Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1901, ungdyrstald og foderhus begge fra 1976, maskinhus fra 1983 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 115 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester. RUGBJERGVEJ 2, BARLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664665. CHRESTEN PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1934, søn af Anna og Detlef Jørgensen, gift d. 4.-5.-1963 med Johanne Jensen, rengøringsassistent, født d. 17.-4.-1944, datter af Frida og Peter Jensen. Parret har børnene: Vera, født d. 13.-5.-1963, Ulla, født d. 1.-6.-1965 og Christian, født d. 20.-1.-1974.C.P.J. overtog gården d. 1.-1.-1976 fra broderen Detlef Jørgensen, som havde overtaget den efter faderen.Ejendomsskyld 534.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. mose.Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1955, lade fra 1938 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer, 6 ungdyr og 1 tyr af blandet race, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 bugserbar mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.



-271-RUGBJERGVEJ 10, RUGBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664694.CHRISTIAN SCHRØDER-JØRGENSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1948, søn af Ella og Thorkild Schrøder, gift d. 3.-4.-1971 med Jytte Bienner, kontorassistent, født 5.- 7.-1952, datter af Edith og Henry Bienner. Parret har børnene: Brian, født d. 10.-10.- 1971, Torben, født d. 4.-7.-1975, Gitte, født d. 24.-8.-1976 og Lene, født d. 27.-8.- 1979. C.S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1976 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 18 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 ombygget til svin i 1979, kombineret lade og maskinhus fra 1930 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 3.300 smågrise årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.C.S.J. ejer og driver også Rugbjergvej 7, 6230 Rødekro og Rubjergvej 35, 6230 Rødekro, på henholdvis 39 ha. og 44 ha. RUGBJERGVEJ 22, RUGBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664475. ANDREAS IVERSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1947, søn af Metha og Mads P. Iversen.A.I. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra faderen. Nuværende ejer er 10. generation på gården.Areal 127 ha., heraf tilkøbt 43 ha. Der er forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført i 1972 ogløbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1930 og 1976, kombineret lade og maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 97 årskøer og 200 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.RUGBJERGVEJ 23, "RUGBJERGGÅRD", RUGBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664441.JAN HERMANSEN RAFN, gårdejer, født d. 24.-10.-1958, søn af Ellen og Anton Her mansen Jensen, gift d. 16.- 9.-1989 med Tina Rafn, laborant, født d. 6.-5.-1967, datter af Sonja og Torben Rafn.J.H.R. er landbrugslærer og uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Svend Petersen.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 77 ha., der er forpagtet 14,6 ha.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1967, lade fra 1910 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på 2.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-272-RUGBJERGVEJ 24, RUGBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664111.JENS AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1956, søn af Anna og Henry Nielsen, gift med Susanne Kristensen, sygeplejerske, datter af Ellen og Poul Kristensen. Parret har børnene: Henrik, Maria, Lea og Benjamin.J.AA.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-8.-1984 fra Andreas Haugård.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 94,5 ha.Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1986, spaltestald fra 1973, maskinhus fra 1975, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 100 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.RUGBJERGVEJ 25, RUGBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664476. PETER HOLM IVERSEN, gårdejer, søn af Helga og Iver Iversen, gift d. 17.-10.-1956 med Edna Clausen, medhjælpende hustru, født d. 17.-10.-1933, datter af Dagny og Christian Clausen. Parret har børnene: Henriette, født d. 15.- 10.-1957, Iver, født d. 20.-10.- 1958 og Ejner, født d. 5.-3.-1962. P.H.I. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1732.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 73 ha., heraf 2 ha. plantage.Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, svinestald fra 1933 og maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. P.H.I. ejer desuden et aftægtshus på Rugbjergvej 27, 6230 Rødekro.RUGBJERGVEJ 40, "BRUHNMIN- DE", HORSBYG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669495.JENS TH. BRUHN, gårdejer, født d. 22.-11.-1941, søn af Sigrid og Wilhelm Bruhn, gift d. 10.-9.-1966 med Christine Johanne Lund, medhjælpende hustru, født d. 27.-4.- 1945, datter af Nicoline og Jes Lund. Parret har døtrene: Nicoline, født d. 13.-3.- 1967 og Sigrid, født d. 26.-4.- 1971.J.T.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32,6 ha.Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1874 om- og tilbygget i 1974, kombineret lade og maskinhus fra 1920 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.RUGBJERGVEJ 46, HORSBYG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669470.LUDVIG SCHMIDT, gårdejer, født d. 2.-5.-1949, søn af Gunda og Emil Schmidt, gift d. 15.-9.-1973 med Mona Schmidt, køkkenassistent, født d. 28.-9.-1952, datter af Petra og Mathias Schmidt. Parret har børnene: Tonny, født d. 13.-12.-1973, Lene, født d.



-273- 12.-10.-1975 og Annette, født d. 9.-5.-1977.L.S. arbejder ved en maskinstation og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 57 ha.Stuehuset er opført i 1836 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 samt kombineret lade og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.SINDETVEJ 10, "SINDETHOLM", 6534 AGERSKOV, tlf. 74-669364.HANS PETER HANSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1925, søn af Christine og Hans Hansen, gift d. 5.-5.-1951 med Edith Nissen, medhjælpende hustru, født d. 14.-8-1929, datter af Anne Chatrine og Nis Nissen. Parret har børnene: Hans, født d. 15.-8.-1952, Kaj, født d. 29.-12.-1954, Vera, født d. 16.-9.-1956 og Jan, født d. 29.-8.-1963.H.P.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1951 fra Christian Wagner.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1956, spaltestald til ungkreaturer fra 1974, svinestalde fra 1912 og 1956, lade fra 1957 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 90 ungdyr af blandet race samt en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres 180 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. SKOVBYVEJ 3, "LANGBJERG- GÅRD", LANGBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698553.NIELS ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1956, søn af Anne Marie og Thorvald Nielsen, gift d. 25.-7.-1986 med Marianne Wå- ben, klinikassistent, født d. 30.- 12.-1964, datter af Hanne og Paul Wåben. Parret har døtrene: Lenette, født d. 8.-12.-1986 og Pernille, født d. 12.-3.-1989.N.E.N. har været på Bygholm og Sydsjællands landbrugsskoler. Han overtog gården d. 22.-12.-1983 fra Sparekassen.Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 104 ha., heraf tilkøbt 41 ha., 14 ha. er skov og 5 ha. er eng. Der er forpagtet 35 ha.Stuehuset er opført i 1915 renoveret ud- og indvendig fra 1987-90. Avlsbygningerne består af kvægstlad fra omkr. 1977, svinestalde fra 1976 og 1986, lade fra 1977-78, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges 700 smågrise og 1.900 slagtesvin årligt samt en besætning på 8 års- ammekøer, 4 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts plantørreri og træfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.STAMPLUNDVEJ 7, "ENGHOLM", KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669198.HANS JØRGEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1949, søn af Inge B. og Niels Sørensen, gift d. 7.-8.-1977 med Tove Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 1.-2.- 1952, datter af Chathrine og Jacob Schmidt. Parret har børnene: Søren, født d. 13.- 6.-1978 og Lene, født d. 3.-12.-1981.H.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra faderen. Nuværende ejer er 10. generation på gården.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 94 ha., heraf 4 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1920 og 1975, kombineret lade og maskinhus fra 1975 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 25 årssøer, der produceres 2.300 slagtesvin årligt.



-274-Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. STAMPLUNDVE3 8, "GALLEMOSE", KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669718.3OHAN GEESSINK, gårdejer, født d. 24.-1.-1960, søn af Marie og Antoon Geessink, Holland, gift med Sylvia Winkelhorst, medhjælpende hustru, født d. 10.-12.-1964, datter af Annie og Wim Winkelhorst, Holland.3.G. har været på Landbrugsskole i Holland. Han overtog gården d.1.-3.-1990 fra Verner Schmidt. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 41,5 ha.Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 samt kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1980. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 20 ungdyr af racen 3ersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.STENH03VE3 9, STENH03, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664542.CHRISTIAN C. SKØTT, landmand, født d. 29.-7.-1935, søn af Ingeborg og Christian C. Skøtt, gift d. 8.-11.-1960 med Ellen Margrethe Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-5.-1939, datter af Christine og Valdemar Sørensen. Parret har børnene: Finn, født d. 8.-8.-1961, Christa, født d. 18.-7.-1963 samt tvillingerne Ole og Bo, født d. 3.-5.-1970.C.C.S. overtog gården d. 1.-7.-1960 fra faderen.Ejendomsskyld 860.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 23 ha., 3,5 ha. er mose. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1908 tilbygget i 1973 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, lade fra 1978 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en besætning på 29 årskøer og 31 ungdyr af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.STRANDELH30RNVE3 4, RUGB3ERG MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664468.HOLGER KNUD CHRISTENSEN, gårdejer, søn af Anna og Svend Aage Christensen, gift d. 18.-9.-1985 med 3onna Petersen, kontorassistent, født d. 18.-9.-1955, datter af Inga og Viggo Petersen. Parret har datteren Helle, født d. 27.-7.-1985.H.K.C. er politiassistent. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra svigerfaderen. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 52 ha.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra 1975. Gården drives med en besætning på 10 ungdyr af blandet race samt en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 900 slagtesvin årligt, desuden er der 5 årsammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til piller. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.



-275-SURBÆKVEJ 16, "TOFTEGÅRD", HELLEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669357.AAGE PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1948, søn af Anna og Johannes Petersen, gift d. 12.-12.-1975 med Kirsten Hansen, overassistent, født d. 28.-4.-1953, datter af Karin og Andreas Schmidt Hansen. Parret har tvillingerne Henriette og Majbritt, født d. 22.-5.-1976 samt sønnen Thorbjørn, født d. 2.-1.-1983.AA.P. er tankbilschauffør. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Carsten Carstensen. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 6,3 ha., 7,2 ha. er skov og fri- jord. Der er forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1890, spaltestald fra 1974, svinestald fra 1956 samt lader fra omkr. 1890 og 1940. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Charolais, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og træfyr. Maskinstation bruges til høst. SVEJLUNDVEJ 1, "GAMMELGÅRD", SVEJLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669391.JACOB S. PETERSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1920, søn af Kjer- stine og Peter Christian Petersen, gift d. 20.-10.-1950 med Mette Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 13.-6.-1927, datter af Anna og Laust Hansen. Parret har børnene: Peter Christian, født d. 14.-12.-1951, AnneChristine, født d. 23.-6.-1954 og Gyde, født d. 11.-5.-1956.J.S.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1954 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1831.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47 ha., heraf 1 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne er genopbygget efter en brand i 1918, de består af kvæg- og svinestalde samt lade, desuden er der kvægstald fra 1973 og maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri.SVEJLUNDVEJ 6, SVEJLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669389. ANEKEN-ELISE PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1936, datter af Anna og Hans Kruse. A.E.P. har børnene: Niels, født d. 1.-2.-1960, Anna, født d. 23.- 8.-1961, Henning, født d. 15.-11.- 1964 og Kirsten, født d. 28.-6.- 1967. A.E.P. arbejder på en planteskole. Hun overtog gården d. 1.-7.-1958 efter manden PederChristian Pedersen. Ejendomsskyld 900.000. Areal 28 ha., heraf 2,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne er en del af en såkaldt "Domænegård" af ukendt opførelsesdato.SVEJLUNDVEJ 8, SVEJLUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669189.PETER JØRGENSEN TERP, gårdejer, født d. 22.-7.-1942, søn af Anne Chatrine og Peter Jørgensen Terp, gift d. 22.-5.-1965 med Kathe Anni Hansen, udearbejdende, født d. 24.-8.-1943, datter af Dora og Christian Hansen. Parret har sønnerne: Peter, født d. 20.-11.-1965, Ove, født d. 20.-7.-1967 og Bjarne, født d. 12.-12.-1968.P.J.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra faderen.



-276-Ejendomsskyld 920.000. Areal 29 ha., der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1922, 1945 og 1974 samt maskinhus fra 1965. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.SVE3LUNDVE3 9, SVE3LUND, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669148.TONI ABRAHAMSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1958, søn af Selma og Arthur Abraham- sen, gift d. 19.-10.-1985 med Ingelise Christine Olsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-3.-1955, datter af Hilda og Christian Olsen. Parret har børnene: Frank, født d. 3.-8.-1978, Lennart, født d. 1.-9.-1980 og Stina, født d. 19.-7.-1986.T.A. er overkonstabel på Flyvestation Skrydstrup. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra faderen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50,6 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1965 og 1970, lade og maskinhus begge fra 1970 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri samt halmfyr.

Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 101 ha., der

SØDERUPVE3 20, "SØDERUP- GAARD", SØDER UP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666199.PETER HELL, gårdejer, født d. 4.-4.-1963, søn af Ellen og Mathias Hell, gift d. 3.-11.-1990 med Kirsten Bonde, sygeplejerske, født d. 2.-4.-1966, datter af Christine og Peter Bonde.P.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra 3ørgen Rossen Nissen.er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1894 ombygget i 1990, kvægstald fra 1973 ombygget i 1983, svinestald fra omkr. 1940 ombygget til maskinhus omkr. 1980 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.SØDERUPVE3 24, SØDERUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666681.PETER NISSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1922, søn af Marie Louise og 3ørgen Nissen, gift d. 25.-10.-1955 med Trinka Nissen, medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1922, datter af Ellen og 3es Rossen Nissen. Parret har børnene: 3ørgen Anker, født d. 26.- 2.-1957, Birgitte, født d. 12.-8.-1958 og Kirsten, født d. 8.-8.-1959.P.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1953 fra faderen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1856 indvendig ombygget i 1956, svinestald fra 1856 indvendig ombygget i 1960 samt lade fra 1856. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer, 4 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SØNDERBALLEVE3 23, "BLAASGAARD", GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698516. 30RGEN 3ESPERSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1959, søn af 3ohanne og Peter 3espersen, gift d. 6.-2.-1988 med Grethe Olesen, grøntassistent i butik, født d. 10.-2.-1958,



datter af Katrine og Svend Olesen. Parret har sønnerne: Lars Ole, født d. 4.-8.-1984 og Brian, født d. 24.-1.-1989.Jørgen Jespersen arbejder som chauffør og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Erik Jung.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 og svinestald fra omkr. 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er kornsilo, kold lufts tørreri og træfyr. J.J. ejer og driver også Østergårdsvej 4, Genner, 6230 Rødekro. Maskiner fra denne gård bruges på "Blaasgaard".SØNDERGADE 26, ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664677.OLE LIST LARSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1956, søn af Olga Frida List og Poul Larsen, bor sammen med Henriette Gravesen, medejer/klinikassistent, født d. 5.-5.- 1956, datter af Maiken Manstadt. Parret har børnene: Anne-Marie, født d. 26.-6.-1984 og Per Emil, født d. 27.-9.-1988.O.L.L. er uddannet driftsleder fra Dalum Landbrugsskole. H.G. er udannet landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole. Parret overtog gården 1.-1.-1988 fra Peter Kjær. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. mose. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1914 og 1968, spaltestald fra 1984, svinestald fra 1914 og foderhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 48 årskøer og 112 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.SØNDERGADE 30, "FOGED- GÅRD", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664594.HANS SCHMIDT, gårdejer, født d. 6.-8.-1928, søn af Hedvig Marie og Nis Jacobsen Schmidt, gift d. 21.-3.- 1964 med Erna Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-8.-1939, datter af Erna og Johannes Thomsen. Parret har tvillingerne Nis Richard og Anne Marie, født d. 21.-4.-1965.H.S. har taget aftenkurser på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Hestekassen i Øster Løgum Sogn. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1820.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 61 ha., heraf 4 ha. mose.Stuehuset er opført omkr. 1600 og restaureret i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, svinestald og lade begge fra 1964 samt maskinhus fra 1912. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 bugserbar mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.SØNDERGADE 38, "ENGLUNDGÅRD", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 664562.OLUF PETERSEN BEJERHOLM, gårdejer, født d. 29.-2.-1948, søn af Cathrine E. og



-278- Aage Jensen Bejerholm, gift d. 23.-3.-1974 med Conny C. Jakobsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-8.-1952, datter af Elise og Johannes Jakobsen. Parret har døtrene: Jette født d. 31.-7.-1974 og Lene, født d. 28.-4.-1978. Oluf P. Bejerholm har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra faderen.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 7,5 ha. er mose og 12 ha. er eng. Der er forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1864 og 1973, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper. O.P.B. ejer desuden et parcelhus på Rugmarken 7, 6230 Rødekro, endvidere har han andel i en fårefarm i Øster Løgum.SØNDER HAVVEJ 3, "SANDAGER", GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698812.OVE SØNNICHSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1957, søn af Anna og Atzer Sønnichsen, bor sammen med Nanna Lund Madsen, socialrådgiver, født d. 10.-7.-1957, datter af Anna Christine og Chresten Madsen. Parret har datteren Anna Christina, født d. 23.-4.-1988.O.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24,7 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1974, løsdriftsstald til ungdyr fra 1976, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til høst m.m. På gården er ansat 1 skoledreng.SØST BYGADE 10, SØST, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-693091.JØRGEN CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1952, søn af Mariane og Niels Peter Nielsen, gift d. 7.-5.-1983 med Gitte Toft, pædagog, født d. 15.-11.-1957, datter af Christine og Villy Toft. Parret har børnene: Rikke, født d. 20.-5.-1986 og Henrik, født d. 4.-4.-1989.J.C.N. er udlært elektriker og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Christian Hansen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov, 7 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 34 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra før 1900 og ombygget til svin i 1986 samt lade fra før 1900. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges 200 smågrise og 500 slagtesvin årligt, desuden er der 25 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri, træfyr og vindmølle.J.C.N. ejer og driver også Søst Bygade 18, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha. Bygningerne bruges til fedesvin og får. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.



-279-SØST BYGADE 21, SØST, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662196.HOLGER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1929, søn af Kirstine og Christian Rasmussen, gift d. 31.-7.-1955 med Inger Marie Skovrup, medhjælpende hustru, født d. 12.-1.-1933, datter af Ingrid og Holger Skovrup. Parret har børnene: Erik, født d. 29.-1.-1957, Hanne, født d. 12.-3.-1959 og Ingrid, født d. 1.-2.-1956.H.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra Jørgen Petersen. Areal 7 ha., 3 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 tilbygget flere gange, svinestald fra 1926 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 60 slagtesvin årligt, desuden er der 1 årsammeko og 3 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts plantørreri og træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SØST BYGADE 23, "SØSTGAARD", SØST, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 661219.AKSEL GLERUP, fhv. skovfoged, født d. 5.-6.-1914, søn af Maria og Rasmus Sørensen, gift d. 28.- 6.-1944 med Edel Marie Pedersen, husmor, født d. 29.-6.-1918, datter af Karen Marie og Christian Pedersen. Parret har børnene: Niels, født d. 25.-6.-1945 og Birgitte, født d. 11.-2.-1948.A.G. er uddannet skovtekniker.Han overtog gården i 1969 fra faderen. Gården har før 1910 været tysk "Domæne- gaard". Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 85 ha., heraf 5 ha. eng og 10 ha. skov. Der er bortforpagtet 17 ha. græs.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald, lade og maskinhus alle fra 1910. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Maskinstation bruges til markarbejdet.A.G. ejer desuden "Røgterhuset", Søst Bygade 19, 6230 Rødekro.SØST BYGADE 25, "ELMELY", SØST, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 662960.THOMAS THOMSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1945, søn af Kathrine og Peter Thomsen, gift d. 30.-6.-1973 med Gudrun Olesen, medhjælpende hustru, født d. 23.-12.-1947, datter af Emma og Aage Olesen. Parret har børnene: Pia, født d. 7.-7.-1975, Sonja, født d. 11.-7.-1978 og Bjarne, født d. 7.-9.-1979.T.T. har været på Lyngby Landbrugsskole og er medlem af Kredsledelsen i D.L.G. Han overtog gården d. 1.-10.-1974 fra faderen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31,3 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 45 ha. Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1926, spaltestald fra 1979, svinestald fra 1926 ombygget i kalve i 1980, maskinhus fra 1975 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 41 årskøer, 60 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.



-280- TINGBJERGVEJ 5, HORSBYG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669421. LEIF PETERSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1947, søn af Astrid Hansine og Hans Ditlev Petersen, gift d. 11.-12.-1971 med Inger Margrethe Larsen, bogholder, født d. 20.-10.-1948, datter af Anna Kathrine og Axel Johannes Larsen. Parret har børnene: Lars, født d. 11.-10.-1973 og Lone, født d. 11.-5.-1976.L.P. overtog gården d. 1.-8.-1979 fra Hans Andresen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1900 og 1974, kvægstald til ungkreaturer fra 1985, lade og maskinhus begge fra 1982, foderhus fra 1988 og gylletank. Gården drives med en besætning på 57 årskøer, 75 ungdyr og 15 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.TINGBJERGVEJ 8, HORSBYG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669433.HANS LYNGVIG, gårdejer, født d. 19.-5.-1939, søn af Eleonora og Verner Lyngvig Pedersen, gift d. 31.-8.-1963 med Helga Jørgensen, sekretær, født d. 27.-9.-1938, datter af Anne og Hans Ebbesen Jørgensen. Parret har børnene: Annie, født d. 3.-10.- 1969 og Morten, født d. 4.-7.-1972.H.L. er laboratorietekniker. Han overtog gården d. 1.-2.-1988 fra Tage Nissen. Ejendomsskyld 600.000. Areal 15,1 ha., heraf ca. 1,5 ha. mergelgrav, som nu er udlagt til naturområde.Stuehuset er opført i 1956 og moderniseret i 1972. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1956 samt maskinhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne RDM og Simmentaler. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.TINGBJERGVEJ 10, "TING- BJERGGÅRD", HORSBYG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 669598.JOHAN NISSEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1944, søn af Thora og Jørgen Iversen Nissen, gift d. 5.-12.-1984 med Anette Fisker, medhjælpende hustru, født d. 9.-6.-1961, datter af Edel og Søren Fisker. Parret har børnene: Jørn, født d.20.-1.-1985 og Tina, født d. 24.-5.-1986.J.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1909. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 65 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 23 ha. Stuehuset er opført i 1848. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1848 ombygget i 1963, svinestald fra 1848 ombygget i 1954, lade fra 1912, maskinhus fra 1985, foderhus fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 115 ungdyr af racen SDM samt 10 årsammekøer af racen Simmentaler, desuden er der 1 hest og 1 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-281-TINGBJERGVEJ 11, ØBENING, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669552.HANS ASMUSSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1939, søn af Gertrud og Frederik Asmus- sen, gift d. 25.-9.-1965 med Inger Marie Nielsen, legestueleder, født d. 2.-5.-1941. H.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 79,7 ha., heraf 15,5 ha. skov og 3,5 ha. mergelgrav. Der er bortforpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1851 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1851 restaureret i 1961, svinestalde fra 1851 og omkr. 1930 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 30 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og hestebønner. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TINGBJERGVEJ 18, "SOLGÅRD", ØBENING, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669359.KNUD BOSSEN PETZ, gårdejer, født d. 7.-10.-1944, søn af Helene og Nicolaj Petz, gift d. 28.- 3.-1970 med Gerda Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-10.-1948, datter af Sine og Aksel Jacobsen. Parret har døtrene: Karin, født d. 8.-8.-1970, Marianne, født d. 14.-3.-1972 og Annette, født d. 14.-5.-1976.K.B.P. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for Sønderjyllands Kvægavlsforening SDM. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra Holger Hansen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50,5 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha., 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 om- og tilbygget i 1977, svinestald fra 1912 senere ombygget til kvæg, lade fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 45 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM samt 1 årsammeko og 2 ungdyr af Simmentalerkryds. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.TOFTEGÅRDSVEJ 5, "TOFTE- GAARD", ALSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666514.CHRISTIAN HENRIK IVERSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1938, søn af Louise Margrethe og Johan Peter Iversen, gift d. 2.-5.-1963 med Inge Madsen, medhjælpende hustru, født d. 3.-11.-1938, datter af Lilly og Holger Madsen. Parret har børnene: Bente, født d. 7.-11.-1963, Peter, født d.7.-4.-1966 og Henrik, født d. 19.-1.-1970.C.H.I. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1975 fra Erik Bøgh. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 2,1 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført i 1816 udvidet i 1890 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne nedbrændte i 1943, de blev genopført med kvægstald, svinestald og lade, kvægstalden blev ombygget til svin i 1985, desuden er der kostald fra 1977, maskinhus fra 1983 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 ungdyr af racerne SDM og Limousine samt en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt.



-282-Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, græsfrø og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri, træfyr, staldvarme til stuehus samt vindmølle.C.H.I. ejer og driver også Svinget 2, Hjordkær, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf 3,5 ha. skov.

d. 8.-6.-1959 og Andreas, født d. 6.-6.-1964.AA.P. overtog gården d. 1.-10.-1951 fra faderen.

TREHØJEVEJ 4, "SAMLETGÅRDE", RUGBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664479.AAGE PETERSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1925, søn af Agnes og Christian Petersen, gift d. 27.- 10.-1951 med Anne Karoline Hansen, medhjælpende hustru, født d. 6.-7.-1933, datter af Bodil og Andreas Hansen. Parret har børnene: Henning, født d. 5.-6.-1953, Jan, født d. 21.-8.-1954, Jytte, født d. 15.-3.-1956, Bjarne, født
Ejendomsskyld 630.000. Areal 24,8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestale samt lade alle fra 1959 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri.TYRHOLMVEJ 4, HORSBYG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669379.TAGE FISKER, gårdejer, født d. 28.-9.-1944, søn af Kirstine og Søren Fisker, gift d. 7.-6.-1964 med Ruth Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-11.-1946, datter af Kathrine og Richard Jørgensen. Parret har børnene: Sanne, født d. 8.-1.-1964, Jens Peter, født d. 7.-9.-1965, Anette, født d. 24.-12.-1969 og Rasmus, født d. 15.-2.-1985. T.F. overtog gården d. 15.-8.-1980 fra Hans Fris.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er restaureret omkr. 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 tilbygget i 1986, spaltestald tilbygget i 1989, lade fra 1986 og gylletank. Gården drives med en besætning på 52 årskøer og 52 ungdyr af racen Jersey. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 medhjælper.TYRHOLMVEJ 6, "TYRHOLM", TYRHOLM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664429.CLAUS ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1926, søn af Laura og Andreas An der- sen, gift d. 27.-2.-1953 med Karen Amalie Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-11.-1933, datter af Inger og Johannes B. Jørgensen. Parret har børnene: Jytte, født d. 6.-2.-1955, Hanne, født d. 30.-7.-1958 og Claus, født d. 14.-11.-1963.C.A. er bygningsingeniør. Han overtog gården i 1953 fra svigerfaderen.Ejendomsskyld 1.328.000. Areal 49,6 ha., heraf 8,7 ha. frijord og 6 ha. mose.Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1856, svinestald fra 1928 samt kombineret lade og maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, græsfrø og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri.TYRHOLMVEJ 7, "TYRHOLM", TYRHOLM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664471.ERIK ROSSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1936, søn af Christine og Nis P. Rossen, gift d. 16.-9.-1961 med Bodil Marianne Krogh, medhjælpende hustru, født d. 23.-8.-1939, datter af Kathrine og Magnus Krogh. Parret har børnene: Per, født d. 18.-2.-1966 og Nina, født d. 9.-1.-1970.E.R. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1961 fra Thomas Tygesen.



-283- "Tyrholm"s ejendomsskyld er 2.700.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 20 ha. eng og mose.Efter en brand i 1976 blev der opført stuehus, kvægstald og lade, desuden er der maskinhus fra 1974 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 130 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst og grøntfoder. På gården er ansat 1 medhjælper.TØNDERVEJ 26, "HJORDKÆR MASKINSTATION", HJORDKÆR, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666541. OTTO JENSEN, entreprenør, født d. 22.-3.-1947, søn af Ellen og Vagn Jensen, bor sammen med Anne Marie Wollesen, husmor, født d. 13.-11.-1945, datter af Margrethe og Erhard Madsen. O.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-8.-1987 fra Christian Petersen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 8 ha.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1910 og senere ombygget til mandskabsrum og lager, maskinhus fra 1975 og værksted fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker, 4 storballepressere samt div. maskiner til maskinstation. På maskinstation er ansat 9 medhjælpere.

gården d. 1.-7.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er gået fra far til søn gennem de sidste 8 generationer.

TØNDERVEJ 31, "LÆRKENFELDT", ALSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666822.PAUL HENRIK HANSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1949, søn af Christine Marie og Hans Paulsen Hansen, gift d. 23.-4.-1988 med Ellen Skaarup, sygeplejerske, datter af Elly og Aksel Skaarup. Parret har datteren Stine.P.H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog 12. generation på gården, som erEjendomsskyld 2.000.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 19 ha., 3 ha. er skov og 4. ha. er eng. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og spaltestalde samt lade alle fra 1978, svinestald fra 1961 bruges idag til kalvestald samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 200 ungtyre af racen SDM m.m. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og vindmølle. Maskinstation bruges til høst.



-284-VANDMØLLEVEJ 2, KLOVTOFT, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669514.HANS CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1961, søn af Margrethe og Hans Nissen Christensen, gift d. 6.-10.-1989 med Anna Mouritzen, overkonstabel ved flyvevåbenet, født d. 8.-1.-1963, datter af Anne Lise og Peter Mouritzen.H.C.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra moderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 47,5 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført omkr. 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1750 tilbygget flere gange senest i 1980, kombineret lade og maskinhus fra 1976 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 75 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.VANDMØLLEVEJ 7, KLOVTOFT NØRRE HEDE, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669571.JENS OVE HOLM, gårdejer, født d. 2.-8.-1957, søn af Ester og Frederik Holm, gift d. 2.-8.-1986 med Lone Knutsson, kok, født d. 25.-11.-1964, datter af Hansine og Laurids Knutsson. Parret har døtrene: Anja, født d. 27.-6.-1986, Rikke, født d. 20.-11.-1987 samt tvillingerne Jannie og Louise, født d. 4.-6.-1990.J.O.H. driver maskinstation og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 885.000. Areal 7,7 ha., der er forpagtet 17 ha.Alle bygningerne brændte d. 21.-11.-1983. Nyt stuehus samt maskinhus blev begge opført i 1984. Gården drives udelukkende med plateproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg samt forskellinge specialmaskiner til maskinstation. På gården er ansat 1 medhjælper.VANDMØLLEVEJ 9, "NØRREHE- DE", NØRRE HEDE, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669249.ELSE SØRENSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1945. E.S. har sønnerne: Karsten, født d. 29.-5.-1972 og Erik, født d. 21.-2.-1982.E.S. overtog gården d. 1.-11.-1976 fra Jens Sørensen.Ejendomsskyld 530.000. Areal 11 ha.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1860, svinestald fra omkr. 1956 samt kombineret lade og maskinhus fra 1962. Gården drives med en besætning på 8 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.VESTERBALLE 18, GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698847.KJELD BERTELSEN, gårdejer, søn af Jørgine og Jørgen Bertelsen.K.B. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39 ha., heraf 2 ha. løvskov. Der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, svinestald fra omkr. 1920, lade fra 1909 og maskinhus fra 1981.



-285-Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 32 ungdyr og 5 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn. VESTERVEJ 16, "SKJOLDAGERGÅRD", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf; 74-664600. JØRGEN JOHAN MATZEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1941, søn af Helene og Hans Matzen, gift d. 23.-3.-1963 med Ingfred Margaretha Ovluf, medhjælpende hustru, født d. 5.-3.-1944, datter af Anna og Johan Ovluf. Parret har børnene: Lis, født d. 15.-1.-1964, Per, født d. 6.-2.-1965 og Lars, født d. 28.-12.-1971.J.J.M. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra faderen.Ejendomsskyld ca. 2.100.000. Areal 80,5 ha., heraf tilkøbt 35 ha., 5 ha. er mose. Der er forpagtet 39 ha.Stuehuset er opført i 1969 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1969 og 1979, svinestald fra 1969, lade fra 1974, maskinhus fra 1979 og gastæt silo fra 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt samt en besætning på 33 årsammekøer, 25 ungdyr og 125 salgtekalve af racerne SDM og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 2 automatiske ballevogne, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ØBENING KIRKEVEJ 6, EGVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669593.HANS VINLIM, gårdejer, født d. 20.-9.-1931, søn af Hansine og Christian Vinum. H.V. har døtrene: Mona, født d. 8.-3.-1965 og Anne, født d. 22.-4.-1967.H.V. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 950.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 12 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, spaltestald fra 1980, svinestald fra 1967, lade fra 1982 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en besætning på 26 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ØBENING KIRKEVEJ 8, "KÆR- MOSEGÅRD", EGVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669170.ANDREAS SCHMIDT HANSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1928, søn af Kjerstine og Jakob Hansen, gift d. 31.-10.-1952 med Carin Marie Christensen, kontorassistent, født d. 12.-3.-1933, datter af Anna og Jes Christensen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 28.-4.-1953, Anna, født d. 31.- 8.-1956, Jes Jakob, født d. 11.-12.-1958 og Lisbet, født d. 4.-5.-1964.Sønnen Jes Jakob har halvpart i gården. A.S.H. overtog gården 1.-11.-1955 som en udstykning fra faderen, Jakob Hansens ejendom.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 44 ha., der er 10 ha. skov.Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-286- stald fra 1955 tilbygget i 1970, spaltestald fra 1980, svinestald fra 1955 senere ombygget til kostald, foderlade fra 1985 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 100 ungdyr og 34 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus.Far og søn ejer også Øbening Kirkevej 3, 6230 Rødekro, her bor sønnen Jes Jakob.ØBENINGVEJ 8, "BØLK- HØJ", NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 669560.JES HANSEN HOLM, gårdejer, født d. 16.-1.-1934, søn af Mette Chathrine og Peter Holm, gift d. 26.-10.— 1963 med Edel Bæk Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-2.-1934, datter af Annine Christine og Harald Nielsen. Parret harbørnene: Ole, født d. 6.-3.-1965, Per, født d. 26.-6.-1968 og Bente, født 13.-2.-1971. J.H.H. overtog gården d. 1.-5.-1963 fra Jørgen Brodersen.Ejendomsskyld 1.558.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er forpagtet 7,5 ha. Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, maskinhus fra 1988, foderhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en besætning på 44 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.J.H.H. ejer og driver også Nr. Hostrup Bygade 5, 6230 Rødekro.ØBENINGVEJ 17, "HOSTRUP- GÅRD", NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669142. LARS ERIK JENSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1960, søn af Astrid og Knud Jensen, gift d. 9.-6.-1990 med Ulla Hansen, gårdejer, født d. 7.-12.-1962, datter af Christa og Peder Hansen.L.E.J. og U.H. har begge været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Hans Jørgen Refslund. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 52,4 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1889 og restaureret indvendig og udvendig fra 1973-85.Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 tilbygget i 1976, svinestald fra 1968, lade fra 1964, maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 54 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 daglejer 2 dage i ugen.ØBENINGVEJ 22, "HØRGÅRD", ØBENING, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669327.JES OVE HANSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1938, søn af Christine Jesine og Jacob Hansen, gift d. 29.-6.-1968 med Gurli Nielsen, bankassistent, født d. 28.-4.-1946, datter af Inger og Martin Nielsen. Parret har børnene: Jacob, født d. 8.-6.-1970, Martin, født d. 12.-5.-1973 og Merete, født d. 19.-3.-1978.J.O.H. er medlem af Forretningsudvalget for Sønderjyllands Kvægavlsforening, raceformand for SDM i Sønderjylland samt medlem af bestyrelsen for SDM Avlsforening i



-287- Danmark. Jes Ove Hansen overtog gården d. 1.-7.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1854 og senest restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1898 ombygget flere gange senest i 1970 og tilbygget i 1980, lade og foderhus begge fra 1980, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 52 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.ØBENINGVEJ 26, ØBENING, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669558.PETER JEPSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1944, søn af Marie og Peter J. Petersen, gift d. 16.-2.-1968 med Mette Christine Nielsen, medhjælpende hustru/sekre- tær, født d. 1.-8.-1947, datter af Anne Christine og Andreas Nielsen. Parret har sønnerne: Peter, født d. 16.-1.-1969, Hans, født d. 4.-5.-1971, Erik, født d. 1.-4.-1980 og Andreas, født d. 4.-9.-1981.P.J.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1890. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 ombygget til svin i 1978, svinestalde fra 1927 og 1965 samt maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 650 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og hør. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.P.J.P. ejer desuden et aftægtshus på Øbeningvej 24, 6230 Rødekro.ØBENINGVEJ 29, "KIRKELØKKE", ØBENING, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669566.ARNE PETERSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1955, søn af Ingeborg og Peter Petersen. A.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 om- og tilbygget i 1979, kombineret lade og maskinhus fra 1979 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ØBENINGVEJ 31, HELLEVAD MARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 669434.CHRISTIAN NISSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1926, søn af Anne og Nicolai Petersen, gift d. 24.-11.-1956 med Johanne Asmussen, medhjælpende hustru, født d. 1.-4.-1933, datter af Gertrud og Frederik Asmussen. Parret har sønnerne: Erik, født d. 5.-1.-1962 og Bent, født d. 13.- 7.-1966.C.N.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1957 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38 ha., der er forpagtet 17 ha.



-288-Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1840 og 1943 begge om- og tilbygget med ristestald i 1965, svinestald fra 1951, lade fra 1981 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer og 22 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst. ØBENINGVEJ 36, "BAKKELY- GÅRD", HELLEVAD, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669404.JENS THOMSEN CHRISTENSEN, gårdejer, søn af Marie og Hans Wind Christensen, gift d. 24.-9.- 1966 med Petra Vinum, medhjælpende hustru, født d. 26.-10.-1943, datter af Hanne og Jørgen Vinum. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 17.-6.-1967, Tina, født d. 27.-12.-1970 og Thomas, født d. 24.-9.-1977. J.T.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra faderen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 indvendig ombygget til riste i 1972, svinestald samt lade og foderhus alle fra 1935, maskinhus fra 1983, gylletank fra 1986 og tårnsilo til roetoppe. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 75 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frøgræs. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ØRSLEVVEJ 11, ØRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669572.EJNER BIRKELUND, landmand, født d. 17.-2.-1938, søn af Marie og Johannes Birkelund, gift d. 29.-4.-1967 med Andrea Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d. 30.-9.-1943, datter af Marie og Hans Andersen. Parret har børnene: Anette, født d. 11.-6.-1968, Marianne, født d. 12.-11.-1971, Jørgen, født d. 19.-3.-1973 og Henning, født d. 18.-9.-1976.E.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Venstre i Hellevad. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Andreas Dannielsen.Ejendomsskyld 930.000. Areal 12,5 ha., der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført omkr. 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937, svinestald fra 1974 samt kombineret lade og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 17 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges 600 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ØRSLEVVEJ 24, "SOLBAKKEGÅRD", ØRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-669374.CHRESTIAN CLAUSEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1911, søn af Anna og Jørgen Peter Clausen, gift d. 28.-4.-1944 med Kjerstine Toft, medhjælpende hustru, født d. 14.-4.-1924, datter af Julie og Peter Toft. Parret har børnene: Toni, født d. 6.-12.-1946, Irma, født d. 9.-3.-1948 og Linda, født d. 3.-5.-1954. C.C. overtog gården d. 1.-4.-1939 fra Jordlovsudvalget. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35,6 ha., jorden er bortforpagtet.



-289-Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1888 og 1954 samt svinestalde fra 1888 og 1956. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri. ØSTERGÅRDSVEJ 4, "ØSTERGÅRD", GENNER, 6230 RØDEKRO.JØRGEN JESPERSEN. Omtales under Sønderballevej 23, 6230 Rødekro.J.J. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra faderen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 6 ha. Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1850 om- og tilbygget i 1970, svinestald fra omkr. 1858 og lade fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 100 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktiontionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, kornsilo og varm lufts plantørreri. J.J.'s forældre bor på gården.ØSTERGÅRDSVEJ 5, "JESMINDE", GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698924.OTTO JØRGENSEN, landmand, født d. 1.-4.-1930, søn af Anne Clausine og Anton Jørgensen.O.J. overtog gården d. 1.-7.-1967 fra faderen.Ejendomsskyld 640.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1870. Gården drives med en besætning på 12 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ØSTER LØGUMVEJ 63, GENNER, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698741.KNUD STRØM NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-11.- 1947, søn af Anna og Søren Strøm Nielsen, gift d.7.-11.-1971 med Alice Fallesen, medhjælpende hustru, født d. 7.-5.-1948, datter af Clara og Svend Fallesen.K.S.N. er formand forAabenraa Amts Husmandsforening og medlem af bestyrelsen for De Samvirkende Sønderjyske Husmandsforeninger. Han overtog gården 16.-4.-1971 fra Hermann Steinbeck. Ejendomsskyld 910.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 34 ha., 2 ha. er plantage og 12 ha.er mose. Der er 25 forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført omkr. 1790 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, spaltestald fra 1986, lade fra 1978, maskinhus fra 1984, garage fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM samt 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racen Aberdeen-Angus. Planteproduktionens salgsafgøder er lucerne, græs og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper. K.S.N. passer desuden avlsbygningerne på Tingvej 19, 6230 Rødekro, der er fedesvin i bygningerne.



-290- ØSTER LØGUMVEJ 71, "BJØRNEMOSE", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-698639.HOLGER KOED LAURITZEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1953, søn af Ingrid og Hans Lauritzen, gift d. 11.-1.-1975 med Birte Dam- gaard Laugesen, sygeplejerske, født d. 27.-7.-1953, datter af Marie og Johannes Laugesen. Parret har tvillingerne Anders og Jakob, født d. 9.-3.-1982 samt sønnen Rasmus, født 6.-7.-1985.H.K.L. er herregårdsjæger, han er formand for Pelsdyravlerforeningen i Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-3.-1977 fra Elin Wollesen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,4 ha., heraf 8 ha. skov og 8 ha. eng. Stuehuset er opført omkr. 1700 og restaureret fra 1977-78. Avlsbygningerne består af minkhuse opført fra 1980-88, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en besætning på 1.000 minktæver samt 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Anberdeen- Angus, desuden er der 10 hjorte. Planteproduktionens salgsafgrøde er juletræskultur. Der er 1 traktor. På gården er ansat 8 medhjælpere ved pelsning.ØSTER LØGUMVEJ 73, "BIRKELUND", ØSTER LØGUM, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-664639.HANS DREJER SØRENSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1938, søn af Kathrine og Georg Sørensen, gift d. 26.-6.-1964 med Margit Thomsen, medhjælpende hustru/ gedeavler, født d. 26.-6.-1943, datter af Gerda og Christian Thomsen. Parret har børnene: Jan, født d. 21.-1.-1966, Lise, født d. 9.-12.-1967 og Tina, født d. 18.-9.-1973.H.D.S. har været på Vinding Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Fællesudvalget for Svin i Sønderjylland, SPF-svin i Sønderjylland og Aabenraa Amts Landboforening. M.T. er amtskoordinator for Landbrugsrådets Samfundskontaktafdeling. H.D.S. overtog gården i 1972 fra Erik Morthorst.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 56 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 34 ha.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1976 og 1978, lade fra 1976 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der produceres 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. H.D.S. ejer og driver også Foldingbrovej 24, 6230 Rødekro. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 52 ha., der er forpagtet 9 ha.ØSTERMARKVEJ 11, "HAUGÅRD", NØRRE HOSTRUP, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 662085.FINN LINDING JØRGENSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1953, søn af Hilda og Jørgen Jørgensen, gift d. 28.-8.-1976 med Karen Meilandt Thomsen, advokatsekretær, født d. 3.-7.-1953, datter af Ida og Poul Thomsen. Parret har datteren Katrine, født d. 20.-1.-1986.F.L.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1977 fra svigerforældrene.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 55 ha. Stuehuset er opført i 1965 løbende restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 om- og tilbygget senest i 1979, svinestalde fra 1979 og



-291- 1983, lade fra 1979, maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 3.000 smågrise årligt, desuden er der 30 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

1966, Søren, født d. 12.-9.-1968 og Holger, født d.

ØSTERMARKVEJ 14, ØSTERMARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74- 662088.PETER WOLLESEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1936, søn af Johanne og Søren Wollesen, gift d. 9.-11.-1963 med Marie Dorthea Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-2.-1944, datter af Dagny og Holger Nielsen. Parret har børnene: Tove, født d. 20.- 1.-1964, Kirsten, født d. 1.-10.-19.-3.- 1973.P.W. har været på Korinth Landbrugsskole og er kasserer i Læplantningslauget i Rødekro Kommune. Han overtog gården d. 1.-1.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1900.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1971 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1915 og 1975, svinestald fra 1915 ombygget til kvæg i 1975, lade fra 1939, maskinhus fra 1966, foderhuse fra 1969 og 1983 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ØSTERMARKVEJ 16, "LYNGGÅRDEN", ØSTERMARK, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-662581.JØRGEN BYG, gårdejer, født d. 1.-10.-1943, søn af Metha og Christian Byg, gift d. 8.-10.-1966 med Minna Lajla Jessen, medhjælpende hustru, født d. 10.-2.- 1948, datter af Tenna og Anton Jessen. Parret har børnene: Tina, født d. 25.-3.-1967, Vivian, født d. 6.-11.-1969 og Martin, født d. 6.-1.-1974.J.B. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra faderen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført i 1909. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, svinestald fra 1951 ombygget til kalve i 1973, lade fra 1945, maskinhus og foderhus begge fra 1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅRSLEV BYGADE 20, ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666699.CHRISTIAN SAMSØ IVERSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1940, søn af Anna og Hans Iversen, gift d. 18.-7.-1964 med Christa Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-7.- 1943, datter af Anna og Heinrich Thomsen. Parret har børnene: Bent, født d. 4.-1.- 1965, Birgit, født d. 13.-6.-1969 samt tvillingerne Jette og Per, født d. 13.-12.-1973.



-292- Christian S. Iversen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38,6 ha., heraf 9,6 ha. skov. Der er forpagtet 27 ha.Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne nedbrændte i 1944 og blev genopført samme år med kvægstald ombygget i 1978 samt lade, desuden er der svinestald fra 1960, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 41 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ÅRSLEV BYGADE 21, ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666573. NIELS CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1929, søn af Christiane og Ebbe Jørgensen, gift d. 13.-4.-1963 med Johanne Nessine Lauesen, medhjælpende hustru/pensionist, født d. 9.-11.- 1932, datter af Kirstine og Jens Lauesen. Parret har børnene: Annette, født d. 10.-2.-1959, Bodil, født d. 26.-3.-1964, Claus, født d. 16.-2.-1966 og Inger, født d. 30.-11.-1967.N.C.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra faderen, som købte den i 1931.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37,5 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800, svinestald fra omkr. 1600, lade fra 1902 samt maskinhuse fra 1934 og 1952. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt samt en besætning på 2 årsammekøer og 20 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts gastørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ÅRSLEV KIRKEVEJ 4, "VESTER- GAARD", ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666873.FLEMMING THOMSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1934, søn af Martha og Chresten Thomsen, gift d.5.-10.-1958 med Rahild Schondel- maier, husmor, født d. 17.-12.- 1935, datter af Alvine og Emil Schondelmaier. Parret har døtre- ne: Jette, født d. 7.-1.-1959, Helle, født d. 16.-2.-1961, Yvonne, født d. 17.-10.-1962, Gitte, født d. 11.-8.-1964 og Hanne, født d. 27.-12.-1965.F.T. er medlem af repræsentantskabet for Slagteriregion Syd og medlem af bestyrelsen for Aabenraa Svineudvalg. Han overtog gården 28.-8.-1985 fra Christian Wogensen. Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 25 ha. Stuehuset er opført i 1927 og ombygget i 1980. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1927 og 1972, lade fra 1980, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med



-293- en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og fabriksroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts plantørreri og halmfyr. På gården er ansat 2 medhjælpere.F.T. ejer og driver også "Korsbo", Aabenraavej 43, 6230 Rødekro og Nr. Ønlevvej 8, 6230 Rødekro.ÅRSLEV SKOVVEJ 6, ÅRSLEV SKOV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-629218.JOHN IVERSEN, landmand, født d. 25.-6.-1919, søn af Christine og Nis Iversen. J.I. har børnene: Leif, Johny og Tove Christine.J.I. overtog gården d. 1.-1.-1948 fra faderen.Ejendomsskyld 490.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 10 ha. er skov. Der er bortforpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1960. Der er 1 traktor på gården.ÅRSLEVVEJ 14, "MARIEGAARD", ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666789.LAS LASSEN JENSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1937, søn af Marie og Hans Jensen, gift d. 12.-11.- 1960 med Else Christine Olsen, medhjælpende hustru, født d. 9.- 2.-1936, datter af Else og Carl Olsen. Parret har børnene: Else Marie, født d. 9.-11.-1961, Hans, født d. 2.-2.-1964 og Anne Mette, født d. 18.-7.-1973. L.L.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1903.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 4 ha. er skov. Der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900, spaltestald fra 1973, kostald tilbygget i 1973, svinestald og lade begge fra 1953 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 54 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.L.L.J. har desuden forpagtet Årslev Bygade 12, 6230 Rødekro. Bygningerne på denne gård bruges til maskiner.ÅRSLEVVEJ 22, ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO, tlf. 74-666484.CHRISTIAN CALLESEN JESSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1947, søn af Kjerstine og Nis C. Jessen, gift d. 5.-10.-1968 med Tove Hansen, dagplejermor, født d. 6.-6.-1947, datter af Olivia og Hans Jeppe Hansen. Parret har børnene: Hanne, født d. 24.-3.- 1969, Allan, født d. 24.-1.-1973 og Brian, født d. 25.-3.-1982.C.C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog halvparten af gården d. 1.-11.-1983 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer. Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 88,5 ha., heraf tilkøbt 30 ha., 18 ha. er skov og 2 ha. er eng. Der er forpagtet 77 ha.Stuehuset er opført før 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1850, kostald fra 1965, spaltestald til ungkvæg fra 1984, lade fra 1921, maskinhuse fra 1967 og 1988 samt 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 85 ungdyr og 45 slagtekalve af racen RDM samt 30 årsammekøer og 42 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts plantørreri og træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.



-294- AABENRAAVEJ 43, "KORSBO", ÅRSLEV, 6230 RØDEKRO.FLEMMING THOMSEN. Omtales under Årslev Kirkevej 4, 6230 Rødekro.F.T. overtog gården d. 28.-2.- 1959 fra faderen. Ejendomsvurderingen er sammen med Årslev Kirkevej 4.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 senere ombygget til svin, svinestalde fra 1959 og 1974 samt lade fra 1967. Gården drives med en svineproduktion på 430 årssøer, der sælges 8.500 smågrise årligt. Der er 1 tårnsilo. På gården er ansat 1 fodermester.F.T. ejer og driver også Årslev Kirkevej 4, 6230 Rødekro og Nr. Ønlevvej 8, 6230 Rødekro.



-295-

SKÆRBÆK KOMMUNE

ALGADE 9, FRIFELT, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757120.SØREN EBBESEN SCHMIDT, landmand, født d. 12.-2.-1926, søn af Esther og Aage Schmidt, gift d. 22.-10.-1955 med Inge Ewald, omsorgsmedhjælper, født d. 7.-10.-1936, datter af Magdalene og Gerhard Ewald. Parret har døtrene; Mona, født d. 25.-4.-1956 og Pia, født d. 31.-8.-1957.S.E.S. arbejder med kønssortering af kyllinger og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra faderen, som købte den i 1919.Ejendomsskyld 560.000. Areal 18 ha., der er bortforpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.ASTRUPVEJ 28, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751455.HANS ADOLPH HOLM, gårdejer, født d. 14.-12.-1944, søn af Else Kirstine og Marcus Christian Petersen Holm, gift d. 11.-10.-1975 med Inger Olesen, kontorassistent, født d. 11.-11.-1949, datter af Frederikke og Kristian Olesen. Parret har børnene: Hanne, født d. 8.-2.-1979 og 3ørn, født d. 29.-8.-1982.H.A.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Brede og Dalens Digelaug samt i Aktionærrådet i Bikuben. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 5. gneration på gården.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 13 ha.Stuehuset er opført i 1851 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1961 ombygget til kvæg i 1979, spaltestald til ungdyr fra 1989, lade fra 1934, maskinhus fra 1984, foderhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørrreri, staldvarme til stuehus og anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.ASTRUPVEJ 51, "ØSTERGAARD", ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751747.GODTFRED MAGNUS DEGN, gårdejer, født d. 18.-8.-1928, søn af Ellen og Andreas Schmidt Degn.G.M.D. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra faderen, som byggede den i 1927. Gården er op-



-296- rindeligt udstykket fra slægtsgården Astrupvej 68, som har været i familiens eje gennem flere generationer. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 46 ha., jorden er bortfor- pagtet. Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1927, ungdyrstald og maskinhus begge fra 1975 samt foderhus. Der er 1 traktor og plansilo.

agrarøkonom. P.O. overtog gården d. 1.-6.-1985

ASTRUPVEJ 59, "ØSTRE DEL AF ASTRUPGAARD", ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753281. PETER OBELING, gårdejer, født d. 7.-12.-1951, søn af Carla Christine og Laust Hansen Obeling, gift d. 29.-6.-1991 med Heike Hertwig, medhjælpende hustru, født d. 4.-10.-1961, datter af Uda og Dieter Hertwig, Tyskland. P.O. har været på Gråsten Landbrugsskole, og H.H. er uddannet fra faderen. Nuværende ejer er 5.generation på gården. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 10 ha. er marskjord. Der er forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført omkr. 1780 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald og malkestald samt kombineret lade og ungdyrstald alle fra 1976, svine- stald fra omkr. 1780, maskinhus fra 1991 og gylletank. Gården drives med en besætning på 110 årskøer og 180 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.ASTRUPVEJ 60, ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753280.SVEND LAUSTEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1927, søn af Kristine og Karsten Lausten, gift d. 15.-3.-1958 med Paula Christensen, medhjælpende hustru, født d. 2.-9.-1934, datter af Juliane og Niels Christensen. Parret har børnene: Karin, født d. 17.-2.-1959, Karsten, født d. 26.-11.-1960 og Niels, født d. 3.-2.-1965.Sønnerne Karsten og Niels har begge været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. S.L. overtog gården d. 1.-3.-1965 fra Valter Brodersen. Pr. 1.-6.-1991 blev gården omdannet til et I/S mellem far og sønner.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 45 ha. Der er forpagtet 50 ha. Stuehuset er opført i 1841 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1926 ombygget til ungdyr i 1990, kostald fra 1990, lade fra 1982, maskinhus fra 1976, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 180 ungdyr og 100 slagtekalve af racen SDM samt 10 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gyllevogn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.Under I/S'et hører også Holmvej 23, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 700.000. Areal 15 ha. samt 1,5 ha. skov.ASTRUPVEJ 62, ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 753286.MARTIN KROG, landmand, født d. 23.-2.-1945, søn af Signe og Niels Krog, gift d. 7.-12.-1974 med Hanne Kaasen, medhjælpende hu- stru/børnehavevikar, født d. 2.-10.-1949, datter af Marentha og Andreas Kaasen. Parret har døtrene:



-2^7-Helle, født d. 20.-5.-1975 og Rikke, født d. 9.-2.-1978.M.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Brøns Skov og Søndernæs - Astrup Forland. Han overtog gården d. 1.-6.-1973 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 40 ha. Stuehuset er opført omkr. 1870 ombygget i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953, svinestald fra 1945 ombygget til kalve i 1977, 5 minkhuse opført fra 1983-90 samt kombineret lade og maskinhuse fra 1973 og 1976. Gården drives med en besætning på 60 stude af racen SDM samt en produktion på 900 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.

6.-3.-1982 og Jens Peter, født d. 22.-10.-1987.

ASTRUPVEJ 66, "KANCELLI- GAARDEN", ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753284.HANS CHRISTIAN BOESEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1941, søn af Maria og Hans Mattesen Boesen, gift d. 24.-9.-1977 med Rigmor Godt Olsen, socialrådgiver, født d. 11.-12.-1952, datter af Helga og Jens Olsen. Parret har børnene: Ellen Margrete, født d. 4.- 9.-1978, Elers Christian, født d.H.C.B. er slagteriarbejder og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af Brøns Ungdomsforening og Brøns Menighedsråd samt medlem af børne havebestyrelsen. Han overtog gården i 1975 fra onklen Holger Boesen. Gården har været i slægtens eje siden 1930.Ejendomsskyld 670.000. Areal 16 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1927 og senest restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 og lade fra 1933. Der er 1 traktor samt anparter i vindmølle.ASTRUPVEJ 68, ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK.GODTFRED M. DEGN, gårdejer, født d. 3.-12.-1929, søn af Christine og Søren Degn. G.M.D. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1470.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha., heraf 22 ha. marskjord. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1857. Gården drives med en besætning på 27 årskøer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.ASTRUPVEJ 70, "VESTERGAARD", ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753208.SVEND AAGE DEGN, gårdejer, født d. 21.-1.-1932, søn af Christine og Søren Degn, gift d. 8.- 11.-1958 med Marie Jensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-1.- 1933, datter af Maren og Thorvald Jensen. Parret har døtrene: Christa, født d. 8.-3.-1960, Thora, født d. 29.-1.-1963, Ida, født d. 14.-5.-1966 og Birthe, født d. 6.-4.-1969.S.AA.D. har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for Astrup-Søndernæs



-298-Landvindingsselskab, Brøns Skov og Søndernæs-Astrup Forland samt landvæsenskom- misær for Sønderjyllands Amt. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Niels Oksen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 25 ha. er marskjord. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, spaltestald til ungdyr, kombineret lade og maskinhus samt foderhus alle fra 1977 og gyllefor tank. Gården drives med en besætning på 20 ungdyr og 60 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til høst.ASTRUPVEJ 74, "VANDBORG", ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753298.NICOLAI HANSEN EBBESEN, landmand, født d. 1.-5.-1942, søn af Thyra og Søren Ebbesen, gift d. 7.-12.-1973 med Rita Thyssen, medhjælpende hustru, født d. 26.-11.- 1942, datter af Karen og Martin Thyssen. Parret har døtrene: Susanne, født d. 31.- 3.-1966 og Lissi, født d. 17.-1.-1977.N.H.E. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.- 1989 fra Johannes Abling.Ejendomsskyd 580.000. Areal 13 ha., der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1879, 2 hønsehus fra 1962 samt garage. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af Kødkvægsrace, desuden er der 120 høns. Der er 1 traktor. BIRKELEV 4, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757301.KURT JENSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1964, søn af Viola Nielsine og Konrad Peter Jensen, gift d. 17.-3.-1990 med Betty Jessen Jensen, medhjælpende hustru, født d. 20.-8.-1968, datter af Johanne Løbner og Anton M. T. Jensen. Parret har datteren Anne, født d. 23.-8.-1991.K.J. har været på Tønder Grundskole og Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog halvparten af gården d. 1.-1.-1990 fra faderen, som købte den i 1959. Gården drives som et I/S.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1969 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942 ombygget til svin i 1988, svinestald fra 1970, lade fra 1942, maskinhus fra 1975 og gylletank, desuden er der 1 svinestald fra tilkøbt naboejendom, som er opført i 1952 og ombygget i 1988. Gården drives med en svineproduktion på 260 årssøer, der sælges 4.700 smågrise og 650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 9 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.Under I/S'et hører også Toftlundvej 15, 6780 Skærbæk.BIRKELEV 8, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757206.MAGNUS CHRISTIAN BJERRUM ANDRESEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1945, søn af Dagmar og Christian Andresen, gift d. 15.-8.-1970 med Karen Lindberg Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-9.-1949, datter af Mary og Lars Sørensen. Parret har sønnerne: Lars Christian, født d. 16.-9.-1974 og Peter, født d. 4.-3.-1978.M.C.B.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Slagteriregion Syd. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Magnus Jepsen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 60 ha. Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af 4 svinestalde opført fra 1971- 79, lade fra 1976, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en svinepro-



-299- duktion på 100 årssøer, der produceres 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til udkørsel af gylle.BRØNS SKOVVEJ 4, "FALKENVANG", SØNDERNÆS MARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753166.BJARNE CHRISTENSEN BRINK, gårdejer, født d. 20.-2.-1947, søn af Mette Christine og Hans Christian Brink, gift d. 1.-3.-1969 med Inge Reggelsen, plejer, født d. 13.- 2.-1947, datter af Ellen og Jens Reggelsen. Parret har sønnerne: Christian, født d. 24.-6.-1971, Carsten, født d. 6.-3.-1974 og Jørn, født d. 14.-4.-1980.B.C.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 19 ha., 7 ha. er skov. Der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, spaltestald til ungdyr fra 1973, svinestalde fra 1959 og 1964, kombineret lade og maskinhus fra 1974 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 90 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvinepro- duktion på 200 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DIGEVEJ 1, "TOLDERGAARD", BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753530.JØRN MAURITSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1963, søn af Doris og Viggo Mauritsen, bor sammen med Majelise Andersen, støttepædagog/medhjæppende hustru, født d. 28.- 1.-1964, datter af Jytte og Frederik Andersen. Parret har datteren Nikoline, født d. 29.-11.-1988.J.M. er specialarbejder og har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1985 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., heraf 1,5 ha. skov og 15 ha. marskjord. Der er bortforpagtet 6 ha.Stuehuset er opført omkr. 1921 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1921 ombygget til svin i 1972 og svinestald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1921. Gården drives med en besætning på 50 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og træfyr. Maskinstation bruges til høst m.m.DIGEVEJ 5, "AAGAARDEN", BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753600.JOS DE VALK, gårdejer, født d. 24.-5.-1961, søn af Ans og Ben de Valk, Holland, gift d. 24.-4.-1987 med Thea Kolkman, medhjælpende hustru, født d. 20.-2.-1962, datter af Annie Schalkhaar og Bart Kolkman. Parret har sønnen Ben, født d. 5.-9.-1989.J.V. har været på landbrugsskole i Holland og er uddannet gartner. Han overtog gården d. 18.-8.-1988 fra Jan Olsen.Areal 88 ha., heraf tilkøbt 42 ha. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1978, ungdyrstald fra omkr. 1800 ombygget indvendig i 1990, kombineret lade og maskinhus fra 1978 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 103 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mini gummiged. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DRENGSTEDVEJ 3, DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754146.ALEXANDER DIXEN, landmand, født d. 12.-5.-1931, søn af Jensine og Jens Dixen, gift d. 10.-12.-1961 med Ragnhild Hviid, skoleinspektør, født d. 29.-10.-1939, datter af Emma og Johannes Hviid. Parret har børnene: Jens, født d. 28.-6.-1962, Solvejg, født d. 11.-1.-1964 og Annette, født d. 15.-1.-1970.A.D. er oldermand for Drengsted Bylag. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra faderen, som købte den i 1927.Ejendomsskyld 820.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1970 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og



-300- svinestalde begge fra 1920 og tilbygget i 1970 samt maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.DRENGSTEDVE3 15, DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754189. ANDREAS PETERSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1960, søn af Gyde og Hans Peter Petersen.A.P. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Venstre. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden slutningen af 1700-tallet.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 98 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 32 ha. Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1889, 1908 og 1973-74, kombineret lade og maskinhus fra 1889 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM samt krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.DRENGSTEDVE3 25, DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754191. HANS BULL, landmand, født d. 5.-2.-1939, søn af Anna og Marius Buil, bor sammen med Ellen Mortensen, kontorassistent, født d. 27.-9.-1938, datter af Maria Elisabeth og Christian Lausen. E.M. har børnene: Theis, født d. 20.-1.-1963 og Tina, født d. 4.- 11.-1967.H.B. overtog gården d. 1.-3.- 1965 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 780.000. Areal 30,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret senest i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1930 ombygget til svin i 1980, svinestald fra 1980, lade fra 1935 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.DRENGSTEDVE3 27, DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754513.CORNELIUS HANSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 11.-10.-1949, søn af Helga og Boy Carlsen Schmidt, gift d. 3.-1.-1976 med Kirsten Marie Ewald, lærer, født d. 17.-8.- 1955, datter af Gudrun og Knud Ewald. Parret har sønnerne: 3esper, født d. 21.-4.- 1976, Michael, født d. 27.-1.-1978 og Thomas, født d. 2.-11.-1980.C.H.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården som et I/S fra d. 1.-1.-1975 til den endelige overtagelse i d. 1.-1.-1985 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 53 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha. Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkr. 1920 ombygget til kostald i 1974, kombineret svinestald og hestestald fra omkr. 1860 ombygget til kvæg og heste i 1976, kombineret lade og maskinhuse fra 1974 og 1980, foderhus fra 1974 og indendørs køresilo. Gården drives



-301- med en besætning på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, roeoptager samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.DRENGSTEDVEJ 29, DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754190.HANS PETER JACOBSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1937, søn af Dagny og Kresten Jacobsen, gift d. 8.-10.-1966 med Gunhild Bladt, laborant, født d. 16.-10.-1942, datter af Mimi og Hans Bladt. Parret har børnene: Gitte, født d. 20.-5.-1976 og Kristian, født d. 25.-5.-1977.H.P.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 145 ha., heraf tilkøbt 70 ha., 3 ha. er skov. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1968 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskinhus og foderhus alle fra 1980, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 125 årskøer, 150 ungdyr og 75 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til snitning. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. Til gården hører 2 arbejderboliger.DRENGSTEDVEJ 40, DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 754194.MARTIN LASSEN BECH, gårdejer, født d. 29.-2.-1944, søn af Anneog Sonnik Nielsen Bech. M.L.B. har børnene: Mark, født d. 12.- 9.-1974 og Claudia, født d. 2.- 10.-1978.M.L.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Landboforeningen, Grænseegnens Smågrisesalg og Bikuben samt formand for Drengsted Ungdomsforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra faderen, som købte den i 1933. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 125 ha., heraf tilkøbt 85 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1840 restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald om- og tilbygget til svin i 1969, svinestalde fra 1973 og 1977, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 380 årssøer, der sælges 8.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. På gården er ansat 2 fodermestre og 1 deltidsmedhjælper.M.L.B. ejer og driver også Drengstedvej 7, 6780 Skærbæk.DRENGSTEDVEJ 46, DRENGSTED ØSTERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754193.JENS BECK, landmand, født d.27.-9.-1933, søn af Anne og Hans Adolf Brorson Beck, gift d.28.-11.-1959 med Karoline Elisabeth Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.-12.-1939, datter af Marie og Janne Hansen. Parret har børnene: Hans, født d. 21.-10.-1960, Marianne, født d.18.-8.-1963 og Jan, født d. 3.-2.-1967.J.B. har været på Borris Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Skærbæk



-302- eksportstalde samt medlem af Hedeselskabet og Jagtforeningen. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra moderen, faderen byggede den som statshusmandbrug i 1929-30. Ejendomsskyld 800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført i 1929 restaureret og udbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1929 ombygget til kvæg og tilbygget i 1963, lade fra 1955 ombygget til kvæg i 1974 samt kombineret lade og maskinhuse fra 1972 og 1977. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM og krydsninger. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og roer. DR ENGSTED VEJ 47, "AABLINGS- MINDE", DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754192. JACOB AABLING, gårdejer, født d. 18.-1.-1953, søn af Magda og Christian Aabling.J.Aa. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra faderen, som byggede den i 1948.Ejendomsskyld 950.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948 tilbygget i 1953, lade fra 1953, svinestald fra 1948 tilbygget i 1953, alle 3 bygninger er ombygget til kvæg i 1976, desuden er der kombineret lade og maskinhus fra 1977, maskinhus fra 1970 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 50 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DRENGSTEDVEJ 48, "KO- TEL", DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754383. JENS PETERSEN BECH, gårdejer, født d. 8.-10.-1942, søn af Anne og Sonnik Nielsen Bech, gift d. 16.-9.- 1972 med Helene Marie Eichner, medhjælpende hustru, født d. 7.-9.-1951, datter af Jørgine og Thomas Eichner. Parret har sønnerne: Brian, født d.11.-10.-1984 og Rune, født d. 4.-8.-1987.J.P.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Venstre i Døstrup samt domsmand i Tønder Ret. Han overtog gården d. 1.-11.-1968 fra farbroderen Gunnar Johansen Bech. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer. Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 6 ha. er eng og 7 ha. er marskjord. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1969 og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968 udvidet i 1987, spaltestalde til ungdyr fra 1971 og 1976, lade fra 1983, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1969, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 140 årskøer, 180 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.J.P.B. ejer og driver også Fælledvej 15, 6240 Løgumkloster. Ejendomsskyld 760.000. Areal 26 ha.



-303- DRENGSTEDVEJ 49, DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-744892. JOHN NIELSEN SCHMIDT, landmand, født d. 29.-6.-1956, søn af Johanne og Hans Christian Schmidt, gift i maj 1980 med Helga Johansen, hjemmehjælper, født d. 1.- 10.-1957, datter af Marie og Carsten Johansen. Parret har børnene: Preben, født d. 27.-3.-1980 og Birgit, født d. 26.-7.-1982. J.N.S. har været på Kærhave ogGråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1980 fra Marinus Haugård. Ejendomsskyld 640.000. Areal 21,4 ha.Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1949 ombygget til kvæg i 1980, spaltestald til ungdyr fra 1982 samt lader fra 1949 og 1965. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 4 heste. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst m.m. På gården er ansat 1 medhjælper.ELBÆKVEJ 9, "ELBÆKGAARD", GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757250.HANS CHRISTIAN FOGTMANN, landmand, født d. 4.-4.-1931, søn af Jenni og Laust Fogtmann, gift d. 12.-11.-1960 med Inge Skøtt, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1938, datter af Anne og Hans Skøtt. Parret har børnene: Marianne, født d. 15.-11.-1961 samt tvillingerne Jann og Finn, født d. 24.-1.-1963.H.C.F. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Sigrid og Theodor Johansen.Ejendomsskyld 980.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 3 ha. er eng. Der er for- pagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 om- og tilbygget i 1976, lade fra 1960, maskinhus fra 1978 og foderlade fra 1989. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst m.m.FRIFELTVEJ 18, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757412. HOLGER GLILDBERG THYSSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1967, søn af Anna og Truels Thyssen.H.G.T. er traktorfører på maskinstation. Han overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Henry Fuglsang. Ejendomsskyld 560.000. Areal 15,5 ha., jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført omkr. 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineretkvæg- og svinestald fra 1913 ombygget til svin i 1981.



-304- FRIFELTVEJ 26, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757172. TRUELS THYSSEN, landmand, født d. 24.-9.-1938, søn af Johanne og Jens Thyssen, gift d. 21.-8.-1965 med Anna Guldberg Lauridsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-4.-1944, datter af Johanne og Holger Guldberg Lauridsen. Parret har sønnerne: Jens, født d. 1.-3.-1966 og Holger, født d. 22.-3.-1967.T.T. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog halvparten af gården i 1963 og resten i 1973 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 65 ha. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1975 og 1980, lade fra 1955 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race samt 10 kvier. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til snitning.FRIFELTVEJ 33, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757183. JEF TOFT NØRGAARD, gårdejer, født d. 4.-6.-1918, søn af Inge Marie og Laurids Clausen Nørgaard, gift d. 2.-11.-1947 med Marie Caroline Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 11.-8.- 1924, datter af Anne og Khristi- an Jørgensen. Parret har børnene: Laurids, født d. 13.-10.-1948, Christian, født d. 17.-6.-1950,Inge Marie, født d. 16.-9.-1952, Marianne, født d. 3.-5.-1954, Alice, født d. 18.-5.- 1956 og Tove, født d. 23.-12.-1961.J.T.N. er fhv. vurderingsmand for Alm. Brand. Han overtog gården d. 1.-11.-1954 fra faderen, som udstykkede ejendommen i 1928 fra "Toftegaarden", Kærmarksvej 41, 6780 Skærbæk.Ejendomsskyld 880.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Christian. J.T.N. har part i Birkelev Sønderhede Plantage på 113 ha., der er ialt 24 anpartshavere.Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1928 ombygget til kvæg i 1970, maskinhus fra 1972 og foderhus fra 1970. FRIFELTVEJ 38, "ØSTERGAARD", NORMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753153.PETER LUND, gårdejer, født d. 5.-9.-1924, søn af Anne Caroline og Niels Petersen Lund, gift d. 4.-6.-1954 med Minna Mouritsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1932, datter af Maren og Asmus Mouritsen. Parret har børnene: Niels Erik, født d. 29.-9.- 1954, Asmus, født d. 8.-7.-1958og Marianne, født d. 7.-7.-1961.P.L. overtog gården i 1975 fra onklen Christian Lund.



-305-Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 66 ha., heraf 25 ha. skov og hede.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FRIFELTVEJ 40, NORMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753468.HANS GERHARD HORST, gårdejer, født d. 26.-3.-1945, søn af Erna Margrethe og Hans Kurt Horst, gift d. 4.-2.-1984 med Jytte Ruhr Pedersen, sygehjælper, født d. 26.-6.-1959, datter af Margrethe og Niels Pedersen. Parret har sønnerne: Henning, født d. 7.-10.-1984 og Allan, født d. 20.-2.-1986.H.G.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1976 fra Johannes Peetz.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Det er forpagtet 28 ha. Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1926 ombygget til kvægstald i 1975, lade fra 1926 ombygget til spaltestald til ungdyr i 1962, maskinhus fra 1974 og foderlade fra 1976. Gården drives med en besætning på 34 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.FRIFELTVEJ 42, "MIDLGAARD", NORMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753572.NIELS ERIK LUND, gårdejer, født d. 29.-9.-1954, søn af Minna og Peter Lauridsen Lund, gift d. 24.-11.-1979 med Inger Kjærgaard, køkkenleder/medhjælpende hustru, født d. 13.-12.-1956, datter af Esther og Niels Kjærgaard. Parret har døtrene: Anne- Mette, født d. 18.-10.-1981 og Birgitte, født d. 29.-12.-1983.N.E.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1979 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Areal 100 ha., heraf 18 ha. hede. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1926 ombygget til kvæg i 1970, lade fra 1926, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn. FRIFELTVEJ 43, NORMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753171. SVEND ORLA CALLESEN, landmand, født d. 17.-9.-1931, søn af Cathrine og Jacob Peter Calle- sen, gift d. 23.-8.-1958 med Anna Mathilde Andersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-8.-1937, datter af Martha og Alfred Andersen. Parret har børnene: Mona, født d. 15.-2.-1959, Ketty, født d. 7.-7.-1960, Rosa, født d.19.-9.-1961, Richard, født d. 18.-4.-1963 og Henrik, født d. 1.-1.-1967.S.O.C. har været på Fyn Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i 1959 fra Statens Jordlovsudvalg.Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,7 ha., heraf tilkøbt 3,2 ha., 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1959, svinestald fra 1959 ombygget til kvæg i 1974 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 2 fodersiloer. Maskinstation bruges til høst m.m.
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11.-1975. V.F. er udlært murer. Han overtog gården

FÆLLEDEN 2, REJSBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753560.VAGN FABRICIUS, husmand, født d. 21.-3.-1938, søn af Anne Kirstine og Carsten Fabricius, bor sammen med Gerda Hetsen- hoff Gotthardsen, pensionist, født d. 30.-11.-1948, datter af Caroline og Johannes Gotthardsen. Parret har børnene: Jytte, født d. 20.- 4.-1960, Steen, født d. 1.-8.-1961, Lajla, født d. 25.- 11.-1967 og Vivian, født d. 8.- d. 1.-1.-1987 fra G.H.G.'s morbrorEjnar Hetsenhoff. G.H.G. er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 670.000. Areal 30 ha., 27 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1906 og maskinhus fra 1938. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 80 stk. årligt, desuden er der 6 moderfår. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GALGEVANG 2, "GALGEVANG", GALGEVANG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753141.JOS KRABBEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1955, søn af Marie og Jan Krabben, Holland, gift d. 25.-10.-1979 med Hermien Krabbenborg, medhjælpende hustru, født d. 16.-6.- 1952, datter af Engelina og Willie Krabbenborg, Holland. Parret har børnene: Anja, født d. 17.-10.-1981, Jan, født d. 10.-3.-1983, Marjolein, født d. 3.-4.-1984 og Joske, født d. 1.-10.-1990.J.K. har landbrugsuddannelse fra Holland. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Erik Petersen.Areal 72 ha., heraf tilkøbt 28 ha.Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1921 senere ombygget til kalve, løsdriftsstald fra 1979, kombineret lade og maskinhus i rundbuehal fra 1976, 2 gylletanke og 4 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 110 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoleelev.GALGEVANG 9, GALGEVANG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753610. PETER TERP KRAFT, gårdejer, født d. 3.-5.-1954, søn af Hansine og Jens Kraft, gift d. 12.-9.- 1981 med Karin Andrea Thoning Hansen, slagteriarbejder, født d. 25.-7.-1958, datter af Helga og Hans Thoning Hansen. Parret har børnene: Torben, født d. 15.-3.- 1981 og Lotte, født d. 9.-8.- 1984.P.T.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Brøns Ungdoms- og Idrætsforening samt befalingsmand af Reserven. Han overtog gården d. 1.-6.-1981 fra Terkel Beck.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 1,5 ha. er skov. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1962 ombygget til kvæg i 1977 og indvendig ombygget i 1988, lade fra 1962 ombygget til kvæg i 1988, foderlade og ungdyrstald fra 1989 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 37 årskøer, 40 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvan-



-307- dingsanlæg, staldvarme til stuehus samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til høst m.m. På gården er ansat 1 skoleelev.P.T.K. har forpagtet Skolevej 18, 6780 Skærbæk. Areal 20 ha.GAMMELBYVEJ 6, GAMMELBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757182.PAUL BLASCHKE, landmand, født d. 18.-12.-1922, søn af Marie og Paul Blaschke, gift d. 14.-4.-1952 med Margrethe Aggerholm, medhjælpende hustru, født d. 1.-7.- 1928, datter af Kathrine og Carl Aggerholm. Parret har børnene: Kathrine, født 10.- 10.-1952, tvillingerne Paul og Carl, født d. 7.-3.-1957 samt Mona, født d. 31.-8.-1961. P.B. overtog gården d. 1.-10.-1952 fra svigerforældrene, som købte den i 1925. Ejendomsskyld 450.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

1.-11.-1959 fra Anders Petersen.

GAMMELBYVEJ 8, GAMMELBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757146. JOHANNES FABRICIUS, husmand, født d. 1.-5.-1932, søn af Anna og Carsten Fabricius, gift d. 28.- 11.-1959 med Maren Ebsen, medhjælpende hustru, født d. 30.-4.- 1937, datter af Johanne og Otto Ebsen. Parret har tvillingerne Lis og Jette, født d. 10.-11.-1960 samt sønnen Finn, født d. 17.-4.- 1964.J.F. er vurderingsinspektør for D.L.R. Han overtog gården d.Ejendomsskyld 710.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 4 ha. skov.Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1928 ombygget til kvæg i 1960 og tilbygget i 1965, lade fra 1974, maskinhus fra 1980 og foderhus fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.GASSE HØJE 3, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751386. CHRISTIAN PAULSEN, landmand, født d. 30.-12.-1915, søn af Maren og Peter Paulsen, gift d. 7.- 9.-1946 med Kjerstine Marie Simonsen, medhjælpende hustru, født d. 28.-5.-1919, datter af Maren og Simon Simonsen. Parret har børnene: Bent, født d. 20.-12.-1946 og Helga, født d. 2.-8.-1949.C.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1946 til overtagelsen d. 1.-3.-1952 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1883.Ejendomsskyld 810.000. Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1914, svinestald fra 1952 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en besætning på 15 ungdyr af racen Hereford samt 2 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.
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H.M.J. er kasserer i Skærbækfra Johannes Eskesen.

GASSE HØJE 7, "BLANKE", GASSE HØJE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752124.ANNE-DORRIT JENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1947, datter af Kristine og Villads Bjerrum, gift d. 27.-7.-1968 med Hans Mikael Jensen, chauffør, født d. 6.-6.- 1947, søn af Kristine og Jens Jensen. Parret har børnene: Tina, født d. 24.-7.-1968 og Mikael, født d. 10.-6.-1971.Ringriderforening. A.D.J. overtog gården d. 1.-11.-1975Ejendomsskyld 680.000. Areal 15,8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1865 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af stald fra 1865 ombygget til stuehus i 1976, kombineret kvæg- og svinestald fra 1956 ombygget til heste fra 1980-90, lade fra omkr. 1940 og maskinhus fra 1960. Gårdens besætning er på 7 heste samt 2 opstaldede heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.GASSE HØJE 11, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751241.JØRN HANSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1959, søn af Ingeborg Marie og Niels Andersen Hansen, gift d. 16.-11.-1984 med Marianne Lund, medhjælpende hustru, født d. 7.-7.- 1961, datter af Minna og Peter Lauridsen Lund. Parret har sønnerne: Lars, født d. 31.-8.-1987 og Kim, født d. 21.-12.-1990.J.H. driver maskinstation og har været på Ladelund Grundskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Karen og Bertel Hansen.Ejendomsskyld 580.000. Areal 13,5 ha.Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne betår af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1928 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. J.H. driver ejendommen fra Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk. Stuehuset på Gasse Høje 11 er udlejet.GASSE HØJE 17, GASSE HØJE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751646. PETER HEISSEL EBBESEN, husmand, født d. 15.-6.-1935, søn af Mette og Peter M. Ebbesen, gift d. 16.-3.-1961 med Caroline Friis, medhjælpende hustru, født d. 12.-5.-1940, datter af Maren og Peter Friis. Parret har børnene: Birthe, født d. 14.-7.-1961, Karl, født d. 19.-2.-1965 samt tvillingerne Tage og Bent, født d. 5.-9.-1968.P.H.E. byggede gården som et statshusmandsbrug i 1959-60.Ejendomsskyld 950.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 3 ha. marskjord. Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960 og 1969, svinestald fra 1960, lader fra 1960 og 1963 samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges 80 smågrise og 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.GASSE HØJE 25, ULLERUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751241.JØRN HANSEN, forpagter/landmand, født d. 4.-8.-1959, søn af Ingeborg Marie og Niels A. Hansen, gift d. 16.-11.-1984 med Marianne Lund, medhjælpende hustru, født



-309- d. 7.-7.-1961, datter af Minna og Peter Lauridsen Lund. Parret har sønnerne: Lars, født d. 31.-8.-1987 og Kim, født d. 21.-12.-1990.3.H. driver maskinstation fra ejendommen og har været på Ladelund Grundskole. Han har forpagtet gården fra faderen siden d. 20.-5.-1988. 3.H. er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1889.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 66 ha., der er forpagtet 31 ha.Stuehuset er opført i 1967 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1957 og ombygget indvendig i 1974, lade og foderhus begge fra 1974, maskinhus fra 1957 og gylletank. Gården drives med en besætning på 8 årsamme- køer, 8 ungdyr og 1 tyr af Kødkvægsrace samt en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, roer og hø. Der er 9 traktorer, 3 mejetærskere, div. maskiner til maskintation samt kornsilo, varm gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 8 medhjælpere.3.H. ejer og driver også Gasse Høje 11, 6780 Skærbæk.GASSE H03E 26, "BREDB3ERG", ULLERUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752702.HENNING KONSTMANN, gårdejer, født d. 17.-6.-1962, søn af Kathrine og Peter Konstmann, gift d. 8.-8.-1987 med Sanne Gad Thyssen, børnehavepædagog, født d. 20.-4.-1964, datter af Vera Thyssen. Parret har børnene: Henrik, født d. 23.-11.-1989 og Christine, født d. 8.-1.-1992.H.K. har været på Tønder og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Niels Christensen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 100 ha., heraf 5 ha. skov og 7 ha. eng. Der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret senest i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 ombygget indvendig til riste i 1988, svinestalde fra 1952 og 1972 begge ombygget til ungdyr i 1989, lader fra 1878 og 1972, maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo fra 1992. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.GASSE NYVANG 7, NYVANG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751489.KRISTIAN TERKELSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1955, søn af Kjerstine og Antoni Ter- kelsen, gift d. 26.-5.-1979 med Vera Kjerstine Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 12.-7.-1954, datter af Kirstine og Harald Schmidt. Parret har børnene: Majbritt, født d. 6.-7.-1978, Torben, født d. 18.-11.-1980 og Lena, født d. 10.-2.-1985. K.T. har været på Borris og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 2 ha. er mose og krat. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er restaureret og tilbygget i 1969. Avlsbygningerne består af kostalde fra 1958 og 1991, ungdyrstald og lade begge fra 1991, maskinhuse fra 1970 og 1975 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.



-310- GASSE NYVANG 9, NYVANG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751375. EMIL BYGVRAA SKOV, gårdejer, født d. 26.-5.-1957, søn af Kristine Henriette og Hans Skov, gift d. 20.-6.-1987 med Ursula Nicolaisen, medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1961, datter af Ingeborg Christiane og Vagn Nicolaisen. Parret har sønnen Joakim, født d. 6.-2.-1990.E.B.S. har været på Borris ogRiber Kjærgård landbrugsskoler, han er formand for Gasse Vandværk samt kasserer i Skærbæk Motercykelklub. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 94 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1950 ombygget til kostald og spaltestier til ungdyr i 1973, lade fra 1939 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.E.B.S. ejer og driver også Gasse Areal 36 ha. Stuehuset er udlejet. Nyvang 19, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 810.000.
GENFORENINGSVEJ 12, "DØ- STRUPGAARD", DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754225. TRUELS PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1938, søn af Christine Marie og Hans Marcussen Petersen, gift d. 9.-5.-1970 med Olga Adeline Friis, falcoline, født d. 19.-4.-1947, datter af Christine Mathilde og Jens Christian Friis. Parret har børnene: Hans, født d. 6.-6.-1971, Christina, født d. 24.-3.-1973 og Jens, født d. 28.-2.-1975.T.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Døstrup Jagtforeningen og Digelaget, med i Lodsejerudvalget for Brede Ådal og medlem af bestyrelsen for Vestslesvisk Vikarordning. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 70,2 ha., heraf 3,5 ha. skov og plantage.Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1858, kostald fra 1963, kyllingehus fra 1988 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en besætning på 70 slagtekalve af racen SDM samt en produktion på 220.000 kyllinger årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri, anparter i vindmølle samt 3 fodersiloer og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.GENFORENINGSVEJ 21, "STUBKÆRGAARD", DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 754530.PEDER JAKOBSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1962, søn af Marie og Kristian Jakobsen, gift d. 25.-5.-1991 med Irene Sommerlund, kontorassistent, født d. 17.-10.-1965, datter af Sine og Kaj Lind Sommerlund.P.J. har været på Tønder og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården i et I/S d. 1.-6.-1991 fra faderen. I/S'et omfatter P.J. og hans forældre. Bygade 29,



-311-Døstrup hører under I/S'et.Areal 103 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1988, garage fra 1989, kombineret lade og maskinhuse fra 1982 og 1989, gylletank og indendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 140 årskøer, 160 ungdyr og 12 avlstyre af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.GENFORENINGSVEJ 22, "SØN- DERVANG", DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754135.NIELS NIELSEN DUE, gårdejer, født d. 7.-8.-1942, søn af Amalie og Valdemar Due, gift d. 21.-11.- 1964 med Anni Bæk, medhjælpende hustru, født d. 11.-12.-1944, datter af Karen og Ejnar Bæk. Parret har børnene: Lone, født d. 8.-5.-1965, Morten, født d. 10.- 6.-1967 og Jørgen, født d. 26.- 5.-1970.N.N.D. overtog gården d. 1.-6.-1966 fra faderen, som købte den i 1927.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1931 og restaureret med nyt tag i 1982. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1931 ombygget til kvæg i 1970, kombineret lade og maskinhus samt foderhus begge fra 1971 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GENFORENINGSVEJ 24, "HOLM- KÆRGAARD", DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754227.MORTEN OLESEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1943, søn af Hansine og Peter Olesen, gift d. 13.-8.-1966 med Aase Vibjerg, medhjælpende hustru, født d. 31.-1.-1946, datter af Stinne og Christian Vibjerg. Parret har børnene: Jette, født d. 15.-2.- 1970, Lene, født d. 1.-3.-1973 og Peder, født d. 24.-4.-1976.M.O. er medlem af Skærbæk Byråd og repræsentantskabet for Kløvermæk samt formand for Døstrup Jagtforening. Han overtog gården d. 1.-6.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1830. Nuværende ejendom er udflyttet fra Døstrup Bygade 26 i 1969.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1969 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1969, maskinhuse fra 1971 og 1978, foderhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.



-312- GESINGVEJ 18, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751109.MARTIN MATHIESEN LAUTRUP, gårdejer, født d. 29.-4.-1945, søn af Elise Marie og Peter Lautrup, gift d. 12.-5.-1973 med Bodil Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d. 30.-10.-1948, datter af Petra Jakobine og Andreas Peter Andersen. Parret har børnene: Kjeld, født d. 28.-3.-1974, René, født d. 25.-10.-1976 og Heidi, født d. 11.-6.-1981.M.M.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Jagtforeningen og Spejderne i Skærbæk. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra faderen, som købte den omkr. 1939.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 32,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der 12 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 udvidet flere gange senest i 1976, halmlade fra 1975, lader fra 1944 og 1979, maskinhus fra 1960 og gylletank. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og jordbær. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst og snitning.GESINGVEJ 38, "ELMEGAARDEN", 6780 SKÆRBÆK.KAREN JEGGESEN, revisor, født d. 21.-4.-1944, datter af Alice og Edvind G. Frederiksen, gift d. 6.-3.-1965 med Bruno Jeggesen, SID-formand, født d. 11.-4.-1944, søn af Gertrud Marie og Jegge Jeggesen. Parret har børnene: Charlotte Betina, født d. 23.-5.-1963, Bruno Conne, født d. 4.-11.-1967 og Brian Collin, født d. 21.-10.-1977. B.J. er medlem af Skærbæk Byråd. K.J. overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Jenny og Laust Fogtmann.Ejendomsskyld 600.000. Areal 13 ha., der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført omkr. 1680 og total restaureret fra 1987-88. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1890 og ombygget til hestestalde i 1986, hestestald fra 1910 og lade fra omkr. 1680 senere ombygget til løsdriftsstald. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 11 ungdyr og 1 tyr af racen Charolais, desuden er der 9 rideheste og 8 opstaldede heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.GESINGVEJ 52, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752674.HANS JACOB JACOBSEN, lærer, født d. 14.-7.-1952, søn af Didde og Thomas Jacobsen, gift d. 27.- 7.-1974 med Elin Hansen, pædagogmedhjælper, født d. 26.-1.- 1954, datter af Anne Marie og Johannes Hansen. Parret har børnene: Troels, født d. 19.-11.-1978 og Merete, født d. 3.-7.-1981.H.J.J. overtog gården d. 1.-7.-1985 fra Wielfred Petersen. Ejendomsskyld 540.000. Areal 22,4 ha., der er bortforpag- tet 8 ha. Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret senest i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1877 samt kombineret lade og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der 2 geder. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-313- GYVELVEJ 9, GÄNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757257.JENS LUND, gårdejer, født d. 24.-9.-1959, søn af Gerda og Holger Lund, gift d. 10.-6.-1989 med Bodil Gad, revisorassistent, født d. 23.-3.-1965, datter af Anne Cathrine og Terkel Gad. Parret har datteren Trine, født d. 19.- 8.-1990.J.L. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han er kredsrepræsentant for M.D. Food i Ribe. Han driver gården i et I/S sammen med faderen, som overtog gården i 1953 fra sin fader. J.L. er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1837.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 62 ha., der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1810 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1924 og 1964, maskinhuse fra 1954 og 1974, foderlade fra 1980 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri, staldvarme til stuehus og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GYVELVEJ 15, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757294. ØJVIND STIGSEN ANDERSEN, landmand, født d. 7.-1 1.-1958, søn af Kirstine og Arne Andersen, gift d. 11.-7.-1987 med Viola Jørgensen, husmor, født d. 13.-4.-1960, datter af Ingeborg og Karl Peder Jørgensen. Parret har børnene: Tina, født d. 8.- 6.-1982, Henrik, født d. 6.-6.- 1986, Vicki, født d. 18.-6.-1988 og Erika, født d. 18.-4.-1991.Ø.S.A. er specialarbejder og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 600.000. Areal 18 ha.Stuehuset er opfrøt i 1914 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1914 delvis ombygget til stuehus i 1991 samt maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker og 1 kold lufts plantørreri. GYVELVEJ 32, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757249. JANNIK ANDERSEN EBBESEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1938, søn af Kirsten og Elis Ebbesen, gift d. 29.-7.-1962 med Magda Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 7.-3.-1937, datter af Agnes og Enevold Kristensen. Parret har sønnerne: Bjarne, født d. 15.-11.-1962, Jørn, født d. 16.- 2.-1966 og Bo, født d. 1.-9.-1970.J.A.E. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for Vestjydske Slagterier. Han overtog gården d. 1.-6.-1962 fra faderen, som



-314- købte den i 1930.Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 72 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1926 ombygget til svin i 1970, 7 svinestalde opført i perioden 1972-91, maskinhuse fra 1980 og 1991 samt 3 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 340 årssøer, der sælges 400 smågrise og 6.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, varm lufts plantørreri, halmfyr og 6 fodersiloer. På gården er ansat 2 fodermestre og 1 medhjælper. J.A.E. ejer og driver også Vasevej 5, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 820.000. Areal 30 ha., 6 ha. er bortforpagtet sammen med bygningerne.GYVELVEJ 36, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757253. HARRY JUHL THYSSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1948, søn af Marie og Hans Jørgen Thyssen, gift d. 21.-5.-1977 med Minna Lausten, medhjælpende hustru, født d. 21.-4.-1955, datter af Ingrid og Jens Lausten. Parret har sønnerne: Henning, født d. 28.-3.-1978, Dan, født d. 11.-9.- 1979, Erling, født d. 14.-5.-1982, Ole, født d. 21.-11.-1985 og Flemming, født d. 10.-7.-1990. H.J.T. har været på HammerumLandbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1974 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1909.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført i 1953 og restaureret med nyt tag i 1980. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1952 om- og tilbygget til kvæg flere gange senest i 1983, lade fra 1946, maskinhus fra 1975, foderlade fra 1987, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn til fremavl. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GYVELVEJ 39, GEJLBJERG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757184. OVE MØLLER, gårdejer, født d. 15.-10.-1965, søn af Thilde og Hans Bonde Møller, gift d. 5.-8.- 1988 med Else Marie Clausen, frisør, født d. 16.-7.-1965, datter af Ketty og Johan Clausen. Parret har sønnen Søren, født d. 13.-3.-1991.O.M. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for M.D. Food og Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 1.-6.-1988 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 67 ha., der er forpagtet 38 ha.Stuehuset er opført i 1943 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 om- og tilbygget i 1966, svinestald fra 1966 ombygget til kostald i 1978, lade fra 1956, maskinhus fra 1991, foderlade fra 1984, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en bensætnig på 68 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens slagsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til snitning. På gården er ansat 1 medhjælper.



-315- GYVELVEJ 41, GEJLBJERG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757251. BOTHILDE MØLLER, gårdejer, født d. 8.-3.-1934, datter af Anna og Terkild Ehmsen, gift d. 24.-9.-1960 med Hans Bonde Møller, gårdejer, født d. 28.-3.-1933, søn af Kirstine og Hans Møller. Parret har børnene: John, født d. 29.-5.-1963, Ove, født 15.-10.- 1965 samt tvillingerne Pia og Connie, født d. 24.-2.-1971.H.B.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han har været borgmester i Skærbæk Kommune i 2 perioder samt været medlem af Vodder Sogneråd og Skærbæk Byråd. Parret overtog gården d. 1.-11.-1978 fra H.B.M's farbroder Mads Petersen Møller. Gården har været i slægtens eje i ca. 200 år.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38 ha., heraf anparter i Birkelev Søndehede Plantage. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1700 ombygget med ny ydermur i 1988.GYVELVEJ 48, GEJLBJERG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757371. HANS JULIUS MØLLER, gårdejer, født d. 27.-11.-1929, søn af Helene og Martin Møller.H.J.M. overtog gården d. 1.-5.- 1965 fra Hans Christian Schmidt. Ejendomsskyld 570.000. Areal 13,5 ha., jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald oglade begge fra 1929, svinestalde fra 1929 og 1970 samt maskinhus fra 1977.GYVELVEJ 62, ÅVED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757367.ALFRED POULSEN EBBESEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1964, søn af Bente Poulsen og Asmus Heisel Ebbesen, gift d. 27.-5.-1989 med Ruth Bilde Sørensen, køkkenleder/med- hjælpende hustru, født d. 16.-6.-1963, datter af Lydia og Erling Sørensen. Parret har sønnerne: Simon, født d. 20.-10.-1989 og Niklas, født d. 3.-12.-1991.A.P.E. har været på Tønder og Grindsted landbrugsskoler. Han har siden d. 1.-8.-1990 drevet gården som et I/S sammen med faderen. A.P.E. er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 udvidet med kostald i 1967 og 1983, svinestald fra 1932 ombygget til ungdyr i 1978, lader fra 1965 og 1987, maskinhus fra 1969, foderhus fra 1983, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 67 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 20 slagtesvin årligt, desuden er der 1 årsammeko og 1 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GYVELVEJ 66, ÅVED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757196.HANS LASSEN OBLING, gårdejer, født d. 12.-2.-1930, søn af Petrea og Simon Mikkelsen Obling.H.L.O. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1674.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 65 ha., heraf 0,7 ha. fredskov.



-316- Gyvelvej 66's stuehus er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 ombygget indvendig i 1965, lade fra 1913 og maskinhus fra 1944. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer og 12 ungdyr samt 10 stude. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts korntørreri.
GÅNSAGERVEJ 10, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757225. BONDE JØRGENSEN BRUUN, landmand, født d. 24.-6.-1941, søn af Minna Højer og Hans Andresen Bruun, gift d. 23.-3.- 1968 med Sonja Winum, medhjælpende hustru, født d. 8.-2.-1943, datter af Magda og Jens Winum. Parret har børnene: Vita, født d. 11.-8.-1968, Hanne, født d. 6.- 8.-1970 og Henning, født d. 19.- 3.-1973.B.J.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 som en udstykning fra slægtsgården "Højersgaard", Gånsagervej 1, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 42 ha.Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1968 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 37 stude og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til snifning og roer.GÅNSAGERVEJ 28, VODDER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757226.JOHNNY LAUSTEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1961, søn af Anna og Henry Lausten, bor sammen med Ulla Stenger, specialarbejder, født d. 28.-3.-1964, datter af Petra og Jens Peter Stenger. Parret har børnene: Jimmi, født d. 1.-8.-1984 og Lene, født d. 28.-9.-1986.J.L. er landbrugsmaskinmekaniker. Han overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Holger Fedder- sen. Ejendomsskyld 740.000. Areal 18,5 ha.Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestalde fra 1942 og 1980 begge ombygget til fedesvin i 1991-92, lade fra 1942 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.GÅNSAGERVEJ 35, "VODDER PRÆSTEGAARD", VODDER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757140.GRETHENS NANSEN, forpagter, født d. 17.-5.-1952, søn af Christine og Hans Nielsen Nansen, gift d. 29.-3.-1975 med Gunver Dideriksen, medhjælpende hustur, født d. 28.-11.-1953, datter af Inger Marie og Børge Johannes Dideriksen. Parret har børnene: Jan, født d. 25.-8.-1976 og Gitte, født d. 1.-4.-1979.G.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han har forpagtet gården siden d. 1.-4.- 1975 fra Vodder Menighedsråd.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 10 ha.



"Vodder Præstegaard"s stuehus er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus begge fra 1959, svinestald fra 1966, lade fra 1979, gylletank samt inden- og udendørs køresi- loer. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til snifning.GÅNSAGERVEJ 36, "KLOKKER- GAARDEN", VODDER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757321.PETER ANDRESEN MARCUSSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1925, søn af Cathrine og Andreas Marcus- sen, gift d. 10.-11.-1962 med Marie Kirsten Fugleberg, medhjælpende hustru, født d. 14.-12.- 1942, datter af Ane Cathrine og Anker Fugleberg. Parret har børnene: Bjarne, født d. 19.-6.- 1962 og Anne-Marie, født d. 11.-5.-1965.P.A.M. overtog gården d. 1.-11.-1947 fra faderen, som købte den i 1912.Ejendomsskyld 330.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført omkr. 1770 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1770 samt kombineret lade og maskinhus fra 1939. Der er 1 traktor på gården. GÅRDKROGSVEJ 1, "BARSBØL- GAARD", BARSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751290.ERIK OBLING PETERSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1945, søn af Abeline og Jens Petersen, gift d. 27.-12.-1969 med Birgit Helene Nissen, medhjælpende hustru, født d. 6.-4.-1947, datter af Hermine og Hans Jacob Nissen. Parret har døtrene: Betina, født d. 21.-6.-1972 og Karina, født d. 30.-10.-1975.E.O.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er formand for Skærbæk Husmandsforening samt medlem af bestyrelsen for Indkøbsforening og Vikarordningen. Han overtog gården d. 1.-12.-1969 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. mose og krat. Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ombygget indvendig i 1972, svinestalde fra 1909 og 1968 begge ombygget til kalve i 1972, kombineret maskinhus og spaltestald til ungkvæg opført i 1979, lade fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-318-GÅRDKROGSVEJ 2, BARSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751978.JØRGEN VEDEL JACEVICZ, dyrlæge, født d. 6.-3.-1960.J.V.J. overtog gården d. 1.-1.-1991 fra Fogtmann.Areal 20 ha., der er bortforpagtet 15 ha.Stuehsuet er opført omkr. 1800 og senest restaureret i 1991-92. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade samt 2 maskinhuse. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer. Der er halmfyr.

og fik senere halvpart, han købte hele gården i 1968

HATTESVEJ 17, TVISMARK, 6792 RØMØ, tlf. 74-755281.INGE CHRISTINE HILDEGARD HANSEN, gårdejer, født d. 21.- 9.-1914, datter af Sophie Christine og Peter Ludolf Botefuhr, gift d. 12.-9.-1942 med Hans Hansen, advokat, født d. 27.-1.-1907, søn af Jensine og Bodser Manø Hansen. Parret har datteren El- ke, født d. 16.-2.-1943.H.H. arvede 1/3 af gården i 1936 fra moderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.Ejendomsskyld 630.000. Areal 60 ha., heraf 49 ha. mose, klit og hede. Der er bortforpagtet 11 ha. jagt samt rørskæring.Stuehuset er opført i 1756 og udvidet i 1914. Avlsbygningerne består af kvæg- og svi- nestalde samt lade alle fra 1914.HAVERVAD 5, "HAVERVADGAARD", HAVERVAD, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753620. HANS CHRISTIAN HANSEN, husmand, født d. 12.-1.-1955, søn af Karen og Thomas Hansen, bor sammen med Henriette Guld, revisorassistent, født d. 26.-5.-1957, datter af Dora og Poul Kristian Guld. Parret har tvillingerne Anne Mette og Thomas, født d. 2.-8.-1985. H.C.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Knud Erik Jensen.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 7 ha. er skov og 32 ha. er marsk jord. Der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1634. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800 ombygget indvendig til løsdriftsstald i 1985, svinestald fra omrk. 1800 senere ombygget til kornlade, lade fra 1991 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, minilæsser, varm lufts plantørreri og halmfyr.HAVERVAD 6, HAVERVAD, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753190. ROBERT TOFT ERDMANN, landmand, født d. 1.-1.-1936, søn af Marie og Walter Erdmann.R.T.E. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1962 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra omrk. 1700.Ejendomsskyld 1.300.00Q. Areal 60 ha., heraf 1,5 ha. skov og 25 ha. marskjord. Stuehuset er opført i 1792 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, svinestald fra 1960, maskinhus fra 1962 og indendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og græs til piller. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri.



-319- HAVERVAD 12, HAVERVAD, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753557. LEIF HINRICHSEN, landmand, født d. 21.-8.-1950, søn af Dosi- ne og Christian Hinrichsen, bor sammen med Inge Merete Steen- holt, antikvitetshandler, født d. 7.-6.- 1952, datter af Xenia og Andreas Christian Steenholt. Parret har børnene: Andre, født d. 22.-8.-1975, Ann, født d. 18.- 2.-1977, Theis, født d. 11.-10.- 1982 og Lykke, født 8.-7.-1990.L.H. overtog gården d. 1.-10.-1977 fra Niels Jensen.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 30 ha. Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af sostalde fra 1978 og 1979, lade fra 1979 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 400 årssøer, der sælges 8.500 smågrise årligt samt en besætning på 20 årsammekøer af racen Hereford, desuden er der opdræt af prydfjerkræ bl.a. fasaner, gæs, ænder og påfugle. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er staldvarme til stuehus, og maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester. I.M.S. driver antikvitetsforretning på Havervad 10, 6780 Skærbæk.HAVERVAD 15, HAVERVAD, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753349. MARTIN NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1945, søn af Anna Bothilde og Aage Lindberg Nielsen, gift d. 14.-3.-1970 med Jenny Beate Toft, medhjælpende hustru, født d. 30.-8.-1945, datter af Marie og Christian Toft. Parret har børnene: Anita, født d. 12.-3.-1971, Allan, født d. 25.-4.-1973 og Tommy, født d. 19.-11.-1975.M.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra Jep og Hans Puggaard.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 48 ha., 24 ha. er marskjord. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1937 ombygget til kostald i 1972, spaltestald til ungdyr og foderhus begge fra 1972, maskinhuse fra 1974 og 1989 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 45 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til snitning og gylleudkørsel.HAVERVAD 17, HAVERVAD, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753197. ANTON A. NIELSEN, landmand, født d. 15.-8.-1922, søn af Marie Christine og Anton Carl Nielsen, gift d. 19.-5.-1947 med Bodil Andersen, medhjælpende hustru, født d. 16.-8.-1925, datter af Elisa Kirstine og Peter Andersen. Parret har børnene: Kaj, født d. 19.-6.-1949 og Sonja, født d. 21.- 3.-1953.



-320-A.A.N. har været på Rødding Højskole med landbrugsfag, han har igennem 40 år været medlem af repræsentantskabet for E.A.S.V. Han overtog gården d. 11.-11.-1947 fra faderen, som købte den i 1922.Ejendomsskyld 810.000. Areal 26 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 2,5 ha. Stuehuset er opført omkr. 1650 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1900 og udvidet i 1964, svinestald og lade begge fra 1940 samt maskinhus fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt, desuden er der 7 årsammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HAVERVAD 22, HAVERVAD, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753192.NICOLAI BECH NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1948, søn af Agathe og Hans Winther Nielsen, gift d. 25.-7.-1970 med Rita Karoline Petersen, medhjælpende hustru, født d. 14.-6.-1948 datter af Lora og Chrsitian Petersen. Parret har børnene: Gitte, født d. 17.-7.-1971, Dorte, født d. 1.-1.-1974, Helle, født d. 12.-6.-1976 og Lasse, født d. 18.-2.-1984.N.B.N. overtog gården d. 1.-7.-1970 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1760.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 1 ha. er skov og 15 ha. er marskjord. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført omkr. 1669 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 udvidet til køer og ungdyr i 1983, lade fra 1989, maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HAVNEBYVEJ 20, TVISMARK, 6792 RØMØ, tlf. 74-755504.PETER PETERSEN MENSEL, gårdejer, født d. 20.-12.-1929, søn af Bodil og Laust Jessen Mensel, gift d. 26.-11.-1953 med Kirsten Marie Hansen, husmor, født d. 30.-9.-1934, datter af Kirstine og Thorvald Hansen. Parret har børnene: Tove, født d. 6.-6.-1954, Leif, født d. 22.-1.- 1956, Bjarne, født d. 14.-9.-1959 og Bodil, født d. 14.-4.-1963.P.P.M. har arbejdet ved Rømødæmningen for Kystinspektoratet i mange år. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1955 til overtagelsen d. 1.-4.-1965 fra faderen, som købte den i 1933. Ejendomsskyld 500.000. Areal 30 ha., heraf 8 ha. hede. Jorden er bortforpagtet til sønnen Leif.Stuehuset er opført i 1780 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1939. Der er 1 traktor på gården.HEDEBOVEJ 33, "HEDBO", FRIFELT, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 757148.JØRGEN JESSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1927, søn af Hansine og Hans Jessen, gift d. 30.-4.-1960 med Lone Hansen, medhjælpende hustru, født d. 26.-2.-1939, datter af Ellen og Johan Hansen. Parret har børnene: Birthe, født d. 27.-9.-1961, Bo, født d. 13.-6.-1963, Dan, født d. 6.-5.-1965 og Hans Jørgen, født d. 27.-10.-1970.J.J. overtog gården i 1960 fra faderen, som byggede den i 1923 som statshusmandsbrug.Ejendomsskyld 700.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1923 restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1923 og 1965, svinestalde fra 1923 og 1965, lade fra 1923 og foderlade fra 1970. Der er 1 traktor på gården.



-321- HEDEBOVEJ 37, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757155. SØREN HANSEN NIELSEN, bonde, født d. 17.-5.-1928, søn af Elsine Marie og Niels Thyssen Nielsen, gift d. 27.-2.-1954 med Dora Keller, medhjælpende hustru, født d. 3.-3.-1930, datter af Marie og Detlev Keller. Parret har børnene: Niels, født d. 12.-8.- 1956, Jens, født d. 13.-12.-1960 og Inger Marie, født d. 21.-9.- 1964.S.H.N. har været på Ryslinge Højskole med landbrugsfag. Han byggede gården i 1953 som et statshusmandsbrug.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 1 ha. plantage. Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1954 og 1966, svinestalde fra 1954 og 1966, lade fra 1976 samt maskinhuse fra 1963 og 1976. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 18 årssøer, der produceres 370 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fremavlskorn. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm lufts korntørreri og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønne Niels hjælper til på gården. S.H.N. ejer og driver også Hedebovej 40, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 560.000. Areal 27 ha. Stuehuset er udlejet, avlsbygningerne bruges til kvæg og fedesvin. Der er 1 kornsilo.HEDEBOVEJ 41, "AAVANG", FRIFELT, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757397.GERT BAGGESGAARD KNUDSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1962, søn af Laura Caroline og Elfa Baggesgaard Knudsen.G.B.K. har været på Riber Kjærgård og Nr. Nissum landbrugsskoler, han er formand for Lumi Radiosyd's Støtteforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Carlo Nielsen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 45,4 ha., heraf 4,5 ha. mose og eng samt 4,9 ha. marskjord.Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, svinestald fra 1961 bruges idag til kalve, lade fra omkr. 1900, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1961. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt genindvindingsvarmeanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HEDEBOVEJ 45, "MØLLERSMINDE", BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757197. ASMUS HEISEL EBBESEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1937, søn af Mette Heisel og Peter Madsen Ebbesen, gift d. 29.-3.-1961 med Bente Paulsen, medhjælpende hustru/rengø- ringsassistent, født d. 15.-8.-1941, datter af Christine og Alfred Paulsen. Parret har børnene: Peter, født d. 26.-1.-1962, Alfred, født d. 19.-3.-1964, Paul, født d. 15.-1.- 1966, Ole, født d. 30.-4.-1969 og Jette, født d. 24.-7.-1975.A.H.E. har været på Rønshoved Højskole med landbrugsfag. Han købte gården d. 1.- 8.-1990 fra D.L.R., den drives som et I/S sammen med sønnen Alfred.Ejendomsskyld 640.000. Areal 20 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og total restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 senere delvis ombygget til heste, lade fra 1965 bruges idag som løsdriftsstald samt maskinhus fra 1971. Gården drives sammen med Gyvelvej 62, 6780 Skærbæk. Alle dyr og maskiner på denne gård er fælles med "Møllersminde".HJEMSTEDVEJ 29, HJEMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752347.SØREN BERG LASSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1939, søn af Oline og Niels Peter Lassen, gift d. 25.-3.-1967 med Esther Antonisen, fabriksarbejder, født d. 25.-4.-1949,



-322- datter af Inge og Theodor Anto- nisen. Parret har sønnerne: Kim, født d. 7.-8.-1967, Per, født d. 8.-2.-1969 og Ib, født d. 9.-2.- 1971.Søren B. Lassen overtog gården d. 1.-3.-1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 49 ha., 1,5 ha. er skov og 35 ha. er eng. Der er forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1924 ombygget til heste- og kvægstald i 1967, kostald fra 1974, kombineret lade og maskinhuse fra 1976 og 1990 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM samt 111 moderfår, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.H3EMSTEDVE3 33, "ENGGAAR-DEN", H3EMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752410.3AN GARDE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1961, søn af Hedvig Nicoline og Benjamin Garde Rasmussen, gift d. 25.-6.- 1982 med Else Iversen, medhjælpende hustru, født d. 10.-2.-1963, datter af Karoline og Svend Aage Iversen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 22.-5.-1985 og Dianna, født d. 9.-3.-1988.3.G.R. har været på Lundby og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra svigerforældrene, som forpagtede den fra 1957 til overtagelsen 1967. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 36 ha., heraf 30 ha. marsk og eng. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1722 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1722 ombygget flere gange senest til ungdyr i 1991, svinestald fra 1722 ombygget indvendig til ungdyr i 1985, kostald,lade og maskinhus alle fra 1990, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.H3EMSTEDVE3 62, "KILDEGAARDEN", H3EMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751497. HANS 3EFSEN, gårdejer, født 22.-6.-1937, søn af Marie og 3ef 3efsen, gift d. 29.- 3.-1962 med Ketty Martinsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-9.-1934, datter af Augusta og Hans Martinsen. Parret har børnene: 3ef, født d. 8.-3.-1963, Hans Martin, født d. 27.-11.-1964, Anni, født d. 16.-6.-1969 og Lene, født d. 15.-6.-1977.H.3. er formand for Luthersk Mission i Skærbæk. Han forpagtede gården fra d. l.-l.- 1962 til overtagelsen d. 1.-3.-1965 fra moderen, faderen købte den i 1949.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1973, maskinhus fra 1983, svinestald og gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, combisæt, kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 skoleelev.



-323-HOLBÆKVEJ 20, "HOLBÆKGAARD", HOLBÆK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757149.CHRISTIAN MARCUSSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1957, søn af Anna og Frederik Mar- cussen, gift d. 28.-11.-1986 med Tove Sønnichsen, gårdejer/medhjælpende hustru, født d. 10.-3.-1962, datter af Anna Elisabeth og Hans Sønnichsen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 28.-12.-1986 og Esben, født d. 6.-6.-1989.C.M. har været på Borris og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.- 1989 fra Svend Aage Bomberg.Areal 29 ha., der er forpagtet 42 ha.Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1962 ombygget til sostald i 1991, sostald fra 1972, klimastald fra 1991, svinestald fra 1978, kombineret lade og maskinhus fra 1962 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 54 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 220 årssøer, der sælges 2.700 smågrise og 1.800 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og rendegraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.C.M. ejer og driver også Holbækvej 33, 6780 Skærbæk. Areal 16 ha. Staldbygningerne bruges til kostald, der er 54 køer samt opdræt. HOLBÆKVEJ 24, HOLBÆK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757366.ARNE BECK, landmand, født d. 6.-11.-1946, søn af Dora og Mads Beck, gift d. 20.-12.-1969 med Inger Margrethe Povlsen, pædagog, født d. 25.-5.-1941, datter af Anna og Viggo Povlsen. Parret har døtrene: Marianne, født d. 5.-5.-1971 og Louise, født d. 23.- 3.-1973.A.B. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole og er kasserer for Gånsager Jagtforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra Anne Margrethe Andersen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført omkr. 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 ombygget til kvæg i 1978, spaltestald til ungdyr fra 1979, kombineret lade og maskinhus fra 1986, gylletank og udendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM og krydsninger, desuden er der 2 årsammekøer, 2 ungdyr og 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HOLBÆKVEJ 29, "HOLBÆK", HOLBÆK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757297.PETER HØEG NISSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1920, søn af Anne Kristine og Christian Nissen, gift d. 3.-11.-1946 med Auguste Østergaard, medhjælpende hustru, født d. 20.-3.-1924, datter af Anne og Nis Iversen Østergaard. Parret har sønnerne: Nis, født d. 28.-8.-1947 og Arne, født d. 1.-3.-1950.P.H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1963 fra Arne Sørensen.Ejendomsskyld 510.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 0,5 ha. er mose. Der er bortforpagtet 22 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1870 samt kombineret lade og maskinhus fra 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sommerblomster. Der er 1 traktor på gården.HOLMVEJ 11, SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753640.FLEMMING ERIK PEDERSEN, født d. 27.-7.-1962, søn af Jytte og Niels Marius Pedersen, gift d. 24.-5.-1986 med Sonja Christiansen, medhjælpende hustru, født d.



-324- 1.-2.-1960, datter af Marie og Verner Christiansen. Parret har børnene: Mette, født d. 4.-9.-1985 og Daniel Erik, født d. 18.-3.- 1987.Flemming E. Pedersen taxa- og turisbuschauffør, han har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation.Areal 53 ha. Stuehuset er opført omkr. 1700 og restaureret fra 1990-92. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1940 samt kombineret lade og maskinhuse fra 1978 og 1982. Gården drives med en besætning på 5 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs og spisekartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kartoffelfrilægger og sorteringsanlæg. På gården er ansat 1 skoledreng.HOLMVEJ 20, SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753288.PETER GRAVESEN KROG, gårdejer, født d. 14.-1.-1954, søn af Klara og Valdemar Krog, gift d. 31.-5.-1984 med Kirsten Fogtmann, børnehaveleder, født d. 6.-4.-1958, datter af Ingrid og Peter Fogtmann. Parret har børnene: Lars, født d. 2.-3.-1984 og Mette, født d. 26.-5.-1986.P.G.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.- 1975 fra moderen, faderen købte den i 1942.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 12,5 ha. er marskjord. Der er forpagtet 35 ha.Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, svinestald fra 1956 ombygget til kalvestald i 1977, kombineret lade og ungdyrstald fra 1977, maskinhuse fra 1962 og 1964 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM samt 5 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Simmentaler, desuden er der 250 moderfår af racerne Texel og Marsk. Der er 3 trkatorer, og maskinstation bruges til meste af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.HORSBØLVEJ 18, REJSBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753490.SVEND ERIK DAMM, gårdejer, født d. 13.-5.-1947, søn af Pe- trea og Thomas Damm, gift d. 13.-12.-1969 med Anette Johanne Brodersen, fabriksarbejder, født d. 26.-11.-1949, datter af Hansine og Leonhard Brodersen. Parret har børnene: Majbritt, født d. 18.-5.-1970 og Mogens, født d. 27.-1.-1972.S.E.D. arbejder som chauffør. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra Anders Johannsen. Ejendomsskyld 480.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1750 og restaureret fra 1976-77. Avlsbygningerne består af lade fra 1954 og maskinhus fra 1950. Gården drives med en besætning på 90 moderfår samt 3 årsammekøer og 3 ungdyr af kødkvægsrace. Der er 1 traktor på gården.HORSBØLVEJ 43, REJSBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753325.TRUELS STAUNING JENSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1958, søn af Anne Marie og Lars Stauning Jensen, gift d. 20.-6.-1986 med Kirsten Schultz, sygeplejerske, født d. 18.-8.-1960, datter af Karen Margrethe og Niels Schultz. Parret har sønnerne: Lars,



-325- født d. 27.-10.-1988 og Niels, født d. 3.-8.-1990.T.S.J. har været på Ladelund, Riber Kjærgård og Gråsten landbrugsskoler, han er digegreve for Kong Chr. X's dige. Han overtog gården d. 20.-4.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 99,7 ha., heraf 2 ha. skov og 65 ha. marskjord. Der er forpagtet 13 ha., og 2 ha. er bortforpagtet.Alle bygninger undtagen 1 svinestald brændte i 1975. Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1963 og 1977 begge ombygget indvendig til gylte i 1986, kombineret lade og maskinhus fra 1977 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 3.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts plantørreri, varm lufts korntørreri, 4 anparter i vindmølle samt fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev samt løs medhjælp. HORSKJÆRVEJ 2, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 751482.SIMON HANSEN CHRISTENSEN, landmand, født d. 17.-12.-1919, søn af Laura og Christian Christensen, gift d. 30.-7.-1945 med Herlich Margrethe Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-10.- 1921, datter af Enke og Andreas Nielsen. Parret har børnene: Ingelise, født d. 13.-12.-1947, Bent, født d. 24.-5.-1950, Aase, født d. 6.-4.-1956, Niels Christian, født d. 14.-8.-1958, Holger, født d. 5.-11.-1960 og Henning, født d. 18.-11.-1964. S.H.C. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Christian Petersen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 2 ha. skov samt 2 ha. mose og krat.Stuehuset er geopført efter brand i 1990. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde, den ene er fra 1972, og den anden er delvis brændt i 1990, svinestald og lade begge fra 1991, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt samt en besætning på 50 stude og 50 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.S.H.C. ejer og driver også Horskjærvej 4, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 320.000. Areal 20 ha. Sønnen Holger bor i stuehuset, ejendommen drives fra Horskjærvej 2.HOVEDVEJEN 9, BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753145.AAGE EVALD, gårdejer, født d. 1.-5.-1934, søn af Marie og Gotfred Evald.AA.E. ejer gården sammen med Peter Evald, født d. 22.-5.-1926. De overtog gården i 1964 fra faderen. Nuværende ejere er 3. generation på gården. På gården har der tidligere været højskole.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 13 ha. er marskjord. Der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, svinestald fra 1950 bruges idag til kvæg samt lade fra 1870. Gården drives med en besætning på 10 ungdyr og 65 stude af blandet race samt SDM. Planteproduktionens saælgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.HOVEDVEJEN 33, KÆRBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753364.NIELS LARSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1928, søn af Johanne Kirstine og Christian Nicolaisen Petersen, gift d. 26.-7.-1958 med Sofie Nederby, født d. 19.-8.- 1931, datter af Magadlene og Kristian Nederby. Parret har børnene: Lene, født d.



-326- 22.-4.-1959, Hanne, født d. 27.-2.-1961, Inge, født d. 16.-9.-1963 og Bjørn Kresten, født d. 28.-10.-1965.N.L.P. er statsautoriseret ejendomsmægler og lokalkonsulent for Topdanmark, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er formand for Lokalhistorisk Samfund. Han overtog gården i 1959 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 19 ha., 24 ha. er marskjord og 22 ha. er mose og krat. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1952 samt lade fra 1920. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er kornsilo, og maskinstation bruges til markarbejdet.HOVEDVEJEN 35, REJSBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753313.SØNKE PETER NIELSEN, husmand, født d. 15.-11.-1923, søn af Enke og Andreas Nielsen, gift d. 30.-5.-1952 med Anne Kathrine Skrydstrup Petersen, medhjælpende hustru, født d. 5.-10.-1930, datter af Gerdtrud Marie og Axel Petersen. Parret har børnene: Gertrud, født d. 1.-5.-1953, Andreas, født d. 20.-9.-1954, Jens Peter, født d. 23.-4.- 1958, Robert, født d. 23.-1.-1960 og Kirsten, født d. 19.-10.-1963.S.P.N. har i over 25 år været formand for Rejsby Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1952 fra faderen, som købte den i 1920.Ejendomsskyld 670.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 ombygget til kvæg i 1970, lade fra 1960 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.JUVREVEJ 17, BOLILMARK, 6792 RØMØ, tlf. 74-755388.DORA HOLM, gårdejer, født d. 6.-3.-1911, datter af Margrethe og Carl Otte, gift d. 12.-12.- 1933 med Jens Cornelius Holm, landmand, født d. 1.-9.-1906, søn af Christine Margrethe og Cornelius Holm. Parret har børnene: Kirstine, født d. 20.-10.-1934, Johanne, født d. 26.-12.-1937, Elisabeth, født d. 20.-2.-1945 og Carl Martin, født d. 24.-12.-1947. D.H. overtog gården d. 1.-10.-1933 fra Carl Tuesen.Areal 60 ha., heraf 20 ha. strandeng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1777 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1777 samt lade og maskinhus begge fra omkr. 1870.JUVREVEJ 21, BOLILMARK, 6792 RØMØ, tlf. 74-756190.ARNE BLEEG, gårdejer, født d. 2.-10.-1954, søn af Anne Hansine og Agsel Bleeg, gift d. 18.-4.-1981 med Karen Rodenberg, lægesekretær, født d. 7.-10.-1958, datter af Irene og Christian Rodenberg. Parret har børnene: Vicki, født d. 2.-4.-1982 og Steffen, født d. 4.-4.-1987.A.B. driver renovationsforretning for Rømø. Han overtog gården d. 1.-11.-1991 fra faderen.Ejendomsskyld 470.000. Areal 36 ha., heraf 8 ha. strandeng. Der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført omkr. 1790 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1940. Gårdens besætning er på 5 avls- og rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er hø. Der er 1 traktor. I sommerhalvåret er ansat 1 medhjælper til renovationen.



-327- JUVREVEJ 83, JUVRE, 6792 RØMØ, tlf. 74-755286.ANDREAS og ELLY HANSEN, gårdejere. A.H. er født d. 27.- 2.-1930, og E.H. er født d. 18.- 4.-1936, børn af Anna og Søren Hansen.Søskendeparret overtog gården i 1972 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1540. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 30 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1893 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, lader fra 1954 og 1968 samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 50 ungdyr og 14 stude af racen SDM samt 90 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og hø. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 skoleelev.JUVREVEJ 105, JUVRE, 6792 RØMØ, tlf. 74-755646.GUNNAR MATHIESEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1958, søn af Irene og Niels Mathiesen, gift d. 23.-4.-1983 med Jytte Clemmensen, dagplejer/medhjælpende hustru, født d. 13.-6.-1958, datter af Ingrid og Holger Clemmensen. Parret har børnene: Johnny, født d. 3.-6.-1980 og Bettina, født d. 21.-3.-1984.G.M. er lagerarbejder, han har været på Gråsten og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården i 1985 fra bedstemoderen Agneta Bundesen.Ejendomsskyld 980.000. Areal 8,4 ha., der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1945 om- og tilbygget til heste, kvæg og får i 1989 samt stuehus fra 1945 ombygget til maskinhus i 1989. Gården drives med en besætning på 21 årsammekøer og 21 ungdyr af Kødkvægsrace samt 70 moderfår og 1 tyr af racen Simmentaler, desuden er der 4 heste. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.JUVREVEJ 109, JUVRE, 6792 RØMØ, tlf. 74-755538.HANS JENSEN KROG, landmand, født d. 10.-2.-1944, søn af Cathrine og Hans Krog, gift d. 15.- 5.-1975 med Sigbritt Østling, medhjælpende hustru, født d. 7.- 1.-1948, datter af Ingeborg og Ivar Østling. Parret har børnene: Peter, født d. 3.-3.-1965, Helene, født d. 27.-1.-1970, Hans Iver, født d. 23.-3.-1975 og Torben, født d. 8.-11.-1978.H.J.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1975 fra faderen.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 35 ha., 5 ha. er skov og 45 ha. er strandeng. Der er forpagtet 130 ha.Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1979, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 85 årskøer, 140 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM samt 87 moderfår af racen Texel. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til snitning. H.J.K. ejer desuden 4 sommerhuse.



-328-JÆGERVEJ 7, "JÆGERS LYST", JÆGER-REJSBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753387. GEORG ANDRESEN CLAUSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1943, søn af Anne og Claus Clausen, gift d. 15.-10.-1966 med Lone Margrethe Jensen, dagplejestedfortræder, født d. 25.-7.-1945, datter af Ebba og Hans Jensen. Parret har børnene: Karrina, født d. 24.-2.-1968, Hans, født d. 27.-9.-1971 og Martin, født d. 17.-6.-1975.G.A.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er fhv. formand for Skolenævnet i Rejsby. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra faderen, som købte den d. 27.-6.-1929.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 31 ha., 2 ha. er skov og krat. Der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975-76, lade fra 1987, maskinhus fra 1977, gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri, staldvarme til stuehus og 6 anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til snifning. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoleelev. KILDEBJERGSVEJ 12, "BJER- RUM NYGAARD", SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753249. HANS MICHAEL BJERRUM, gårdejer, født d. 16.-1.-1928, søn af Clara og Peter Bjerrum, gift d. 19.-11.-1960 med Sonja Feldt- fos, medhjælpende hustru, født d. 18.-9.-1940, datter af Grethe og Jens Feldtfos. Parret har sønnen Jens Peter, født d. 28.-1.-1964. Sønnen Jens Peter har været påTønder og Riber Kjærgård landbrugsskoler. H.M.B. er medlem af bestyrelsen for Astrup Forlands Jagtforening. H.M.B. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra faderen, som byggede den i 1925 som en udstrykning fra slægtsgården "Bjerrumgaard", Søndernæsvej 18, 6780 Skærbæk. Pr. 1.-1.-1992 er gården omdannet til et I/S mellem H.M.B. og sønnen Jens Peter.Ejendomsskyld 950.000. Areal 41,7 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 0,5 ha. er skov og 10 ha. er marskjord. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svine- og hestestald fra 1925 ombygget til kvæg i 1968, kalvestald fra 1986, lade fra 1925 restaureret med nyt tag i 1987, maskinhus fra 1981, foderhuse fra 1972 og 1986 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KILDEBJERGSVEJ 16, "KILDE- BJERGGÅRD", SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753299. VERNER FRIEDRICHSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1941,■' søn af Paula og Peter Friedrichsen, gift d. 24.-2.-1962 med Angela Nielsen, kontorassistent, født d. 13.- 11.-1945, datter af Anni og Peter Nielsen. Parret har datteren Ina, født d. 21.-3.-1962.V.F. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Erik Boesen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 53 ha., jorden er marskjord.Stuehuset er opført omkr. 1886 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbygnin-



-329- gerne består af kvægstald fra 1951 ombygget til spaltestald i 1980, kombineret lade og maskinhus fra 1980, gylle tank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 18 årsammekøer og 18 ungdyr af racen Hereford samt 300 moderfår. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.KOGSVEJ 37, REJSBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753484.ANDERS PETERSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1962, søn af Dorathea og Peter A. Petersen, gift d. 28.-12.-1990 med Jytte Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-10.- 1954, datter af Andrea og Verner Nielsen. Parret har børnene: Carsten, født d. 24.- 5.-1977 og Lisbeth, født d. 5.-2.-1974.A.P. er specialarbejder og har været på Tønder Grundskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1991 fra Jens Germann og Christian Paulsen.Ejendomsskyld 322.000. Areal 4,8 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, lade fra 1905, maskinhus fra 1960 og gylletank. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af SDM-kryds, desuden er der 30 moderfår samt opdræt af fasaner, agerhøns og ænder. På gården er der kornsilo.KOGSVEJ 49, REJSBY ØSTERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753287.JENS GERMANN, gårdejer, født d. 4.-7.-1960, søn af Sonja og Knud Alfred Germann, gift d. 17.-3.-1990 med Annette Grau Hansen, frisør, født d. 22.-11.-1965, datter af Ester og Holger Hansen. Parret har børnene: Camilla, født d. 12.-12.-1989 og Kasper, født d. 5.-2.-1992.J.G. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Niels Erik Heil.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1963 samt kombineret lade og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 44 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til snitning og roer. På gården er ansat 1 medhjælper.KOGSVEJ 53, ØSTERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753382.JAKOB SØRENSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1934, søn af Anne og Jens Peter Sørensen, gift d. 30.-3.-1990 med Marie Kathrine Chrestensen, husmor, født d. 3.-1.-1939, datter af Karoline og Ingvard Bruun. M.K.C. har børnene: Hans Peter, født d. 12.-2.-1958, Inge Marie, født d. 17.-3.-1959 samt tvillingerne Johan og Carsten, født 10.-8.-1961. J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagetede gården fra d. 1.-4.-1958 til overtagelsen d. 1.-4.-1962 fra faderen, som købte den i 1913.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Stuehuset er opført omkr. 1869 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1963, lader fra 1963 og 1986, maskinhus fra 1989, foderlade og indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 21 årskøer og 22 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOGSVEJ 54, "DYREHEDEGAARD", REJSBY ØSTERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753346.HARALD RATTENBORG PETERSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1945, søn af Ingeborg og Hans Christian Petersen, gift d. 13.- 10.-1968 med Else Lassen, medhjælpende hustru, født d. 8.-2.- 1948, datter af Frederikke og Svend Roust Lassen. Parret har børnene: Tina, født d. 25.-5.-1971 og Allan, født d. 30.-10.-1973.H.R.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for E.A.S.V. i Skærbæk og S.M. Hjordkær samt medlem af Tilsynsrådet i Sydbank Sønderjylland. Han overtog gården d. 15.-7.-1968 fra Hans Jørgensen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 31 ha.



-330- "Dyrehedegaard"s stuehus er opført i 1811 og udbygget med loft i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1965 og udvidet i 1972, lade fra omkr. 1900, maskinhus fra 1979 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 28 ungdyr og 12 slagtekal- ve af racen SDM samt en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges 270 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOGSVEJ 55, REJSBY ØSTERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753399.INGER CHRISTINE ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1937, datter af Ellen og Jens Højberg, gift d. 21.-9.-1957 med Kristian Andersen, landmand, født d. 22.-5.-1929, søn af Helene og Henrik Andersen. Parret har børnene: Jens Henrik, født d. 7.-2.-1958 og Birte, født d. 6.-12.-1959.I.C.A. er køkkenassistent på Hvidding Hospital. K.A. har drevet ornecentral samt handlet med svin og kvæg. I.C.A. overtog gården i 1969 fra Johannes Boldt.Areal 32,9 ha., heraf tilkøbt 14,8 ha., der er 1,3 ha. skov.Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af spaltestald til ungdyr og kostald begge fra 1976, svinestald og lade begge fra 1948 samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 17 årsammekøer af kødkvægsrace samt 2 orner. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KOGSVEJ 57, "HYGGEBO", REJSBY ØSTERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753184. HENNING AARHUS, gårdejer, født d. 11.-10.-1943, søn af Elna og Karl Aarhus, gift d. 14.-5.-1967 med Aase Petrine Jensen, hjemmehjælper, født d. 16.-5-1948, datter af Kathrine og Hans Jensen. Parret har børnene: Pia, født d. 6.-2.-1969, Kim, født d. 4.-8.-1970 og Brian, født d. 27.-10.-1975.H.AA. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Christian Sørensen.Ejendommskyld 990.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 1,5 ha. Stuehuset et opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1950 ombygget til kvæg i 1968 og udvidet med spalter i 1972, lade fra 1978, maskinhus fra 1991, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 12 avlsheste af racen Holstener. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, fodersilo samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOGSVEJ 62, HAVED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753292.PREBEN NISSEN, landmand, født d. 26.-8.-1963, søn af Else og Jørn Nissen, gift d. 14.-7.-1984 med Martina Wegge, medhjælpende hustru, født d. 27.-1.-1963, datter af Birgitte og Friedhelm Wegge, Tyskland. Parret har døt- rene: Karina, født d. 20.-8.-1983, Britta, født d. 9.-1.-1986 og Tanja, født d. 27.-3.-1990.P.N. er Sanitør og har været på



-331-Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1991 fra Flemming Jensen. Ejendomsskyld 450.000. Areal 2,3 ha., der er frasolgt 25 ha.Stuehuset er opført omkr. 1950. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svi- nestald fra 1950 ombygget til fjerkræ i 1976 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en produktion på 1.000 gæs årligt. Der er 1 traktor og 1 lastbil. M.W. driver gåsefarm i en lade i Rejsby.

P.N.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.4.-1959 til overtagelsen d. 1.-4.-1964 fra moderen.

KOGSVEJ 69, HAVED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753397.PETER NIELSEN BRODERSEN, landmand, født d. 29.-12.-1932, søn af Kathrine og Niels Peter Obbekær Brodersen, gift d. 22.- 11.-1959 med Kirsten Jepsen Karstensen, butiksassistent, født d. 9.-10.-1939, datter af Anne og Peter Karstensen. Parret har børnene: Liljan, født d. 10.-10.-1960, Dorthe, født d. 5.-12.-1963 og Niels Peter, født d. 11.-7.-1969. Han forpagtede gården fra d. 1.- Gården er udstykket i 1870 fraKogsvej 73, 6780 Skærbæk.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 6 ha. er eng. Der er for- pagtet 22 ha.Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940 ombygget til fedesvin i 1970, svinestald fra 1964, hestestald fra 1940 ombygget til svin i 1960, lade fra 1922 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 læssetraktor, kornsilo, varm lufts korntørreri, kold lufts plantørreri, halmfyr og fodersiloer. Maskinstation bruges til gylleudkørsel.KOGSVEJ 71, HAVED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753395.JENS TRUELSEN LASSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1954, søn af Edel og Lars Jensen Lassen, gift d. 25.-8.-1978 med Lisbeth Sørensen, advokatsekretær, født d. 2.-7.-1952, datter af Dagmar og Arne Niels Kaagaard Sørensen. Parret har døtrene: Tina, født d. 5.-2.-1986, Lotte, født d. 27.-11.-1988 og Louise, født d. 14.-10.-1991.J.T.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1978 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 65 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 ombygget til svin i 1979, svinestald fra 1978-79, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 260 årssøer, der sælges 5.000 små- grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr og 2 gastætte kornsiloer. Maskinstation bruges til gylleudkørsel. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoleelev.KOGSVEJ 78, HAVED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753437.HALFDAN LILDAL SKJÆRBÆK, gårdejer, født d. 30.-5.-1903, søn af Marie og Jens Olsen Skjær- bæk, gift d. 20.-10.-1933 med Cathrine Larsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-3.-1903, datter af Knud Larsen. Parret har børnene: Erik, født d. 21.-2.-1930 og Inge, født d. 4.-7.-1941.



-332-H.L.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1933 fra Hans Peder Skak.Ejendomsskyld 840.000. Areal 27 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1900 og maskinhus fra 1940.KRISTEN KOLDSVEJ 13, FORBAL- LUM, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 754463.ARNE ØGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1945, søn af Hilda og Christian Øgaard Jensen, gift d. 30.-6.-1979 med Hanne Kirstine Schmidt, butiksassistent, født d. 7.-5.-1946, datter af Lovise og Andreas Schmidt. Parret har børnene: Helle, født d. 12.-9.-1974 og John, født d. 8.-6.-1980.A.Ø.J. overtog gården d. 1.-7.-1977 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og ungdystald fra 1969 udvidet i 1975, lade fra 1979, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KRISTEN KOLDSVEJ 15, FORBALLUM, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754541.MARTIN PETER MØLLER, gårdejer, født d. 5.-3.-1958, søn af Jenny og Ejner Møller, gift d. 6.-6.-1987 med Helen Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 11.-6.-1960, datter af Lis og Holger Pedersen. Parret har børnene: Kim, født d. 14.-4.-1988 og Gitte, født d. 16.-11.-1989.M.P.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra faderen, som byggede den i 1953.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha., jorden er marskjord. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1953 ombygget til kostald i 1975, kalvestald fra 1981, spaltestald til ungdyr fra 1983, kombineret lade og maskinhus fra 1975 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KROGEN 11, DRENGSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754180.ANDREAS CHRISTIAN DRØHSE, gårdejer, født d. 28.-7.-1951, søn af Johanne og Christian Drøhse, gift d. 30.-5.-1977 med Elise Kiilskov Enemark, medhjælpende hustru, født d. 15.-11.-1946, datter af Karen og Martin Enemark. Parret har døtrene: Viola, født d. 2.-2.-1967, Jannie, født d. 13.-5.-1980 og Linnea, født d.2.-6.-1982. A.C.D. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-8.-1975 fra Jens Mathiesen Andersen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-333- stald fra 1910 om- og tilbygget til kostald i 1978 og 1987, ungdyrstald fra 1978, lade og foderhus begge fra 1991, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.KÆPSLUNDVEJ 2, "NØRREGÅRD", KÆPSLUND, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751196.PETER HANSEN, bonde, født d. 8.-7.-1938, søn af Mary og Hans Hansen, gift d. 30.-4.-1960 med Christa Hansen, medhjælpende hustru, født d. 15.-5.-1937, datter af Olga og Christian Hansen. Parret har børnene: Christian, født d. 13.-4.-1961, Ulla, født d. 7.-12.-1962 og Kirsten, født d. 8.-3.-1966.P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra svigermoderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1867. Gården drives nu som et I/S sammen med sønnen Christian, som er gift d. 5.-7.-1986 med Gerda Nissen. Parret har børnene: Henriette, født d. 17.-10.-1987 og Alex, født d. 28.-6.-1990.Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 100 ha., heraf 3 ha. skov.Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1975, 1980 og 1981, svinestald fra 1970, lade fra 1914, maskinhuse fra 1979 og 1991, gylletank og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 100 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, snittevogn, kornsilo, varm lufts korntørreri og gastæt kornsilo. På gården er ansat 1 medhjælper.KÆPSLUNDVEJ 8, "KÆPSLUND", KÆPSLUND, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751603. PER VIGGO HASLING FRANDSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1952, søn af Eli- nor Gertrud og Tage Frandsen, gift d. 9.-11.-1991 med Birthe Nielsen, kontorassistent, født d. 5.-12.- 1956, datter af Ida og Johannes Nielsen. Parret har døtrene: Annette, født d. 2.-4.-1979 og Charlotte, født d. 30.-11.-1989.P.V.H.F. har været Riber Kjærgård Landbrugsskole og er formand for Skærbæk Landboforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1975 fra Godske Hansen.Ejendomsskyld 7.000.000. Areal 215 ha., heraf tilkøbt 95 ha., 10 ha. er mose og krat og 24 ha. er marskjord. Der er forpagtet 65 ha.Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1972, 1978 og 1981 alle ombygget til slagtesvin fra 1988-91, lade fra 1976, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 10.000 stk. årligt samt en besætning på 20 årsammekøer, 20 ungdyr, 8 slagtekalve og 1 avlstyr af racen Aber- deen-Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, korn, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, varm lufts tørreri, gennemløbs tørreri, halmfyr, fodersilo samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere.



-334-KÆRMARKSVEJ 4, "KÆRGAARD", KÆRMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753695.TONNIE SCHILDERINK, gårdejer, født d. 27.-2.-1964, søn af Mina og Hendrik Schil- derink, Holland.T.S. har landbrugsuddannelse fra Holland. Han overtog gården i 1990 fra Hans Christian Hansen.Areal 46,7 ha., der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1900 senere ombygget til kvæg, løsdriftsstald fra 1990-91, lade fra omkr. 1960, maskinhus fra 1960 og gylletank. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KÆRMARKSVEJ 7, KÆRMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753624. PAUL ELSINGHORST, gårdejer, født d. 3.-11.-1963, søn af Liesog Theo Elsinghorst, Holland, gift d. 15.-3.-1989 med José Te- poele, medhjælpende hustru, født d. 15.-2.-1964, datter af Marie og Anton Tepoele, Holland.P.E. har været på landbrugsskole i Holland. Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Preben Nissen.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 32 ha.Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 ombygget til kvæg i 1981 samt kombineret lade og maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racerne SDM, Jersey og blandet. Der er 4 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.P.E. ejer også Kærmarksvej 5, 6780 Skærbæk. Stuehuset er udlejet.KÆRMARKSVEJ 8, KÆRMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753691.OTTO SCHOU, landmand, født d. 19.-8.-1959, søn af Inge og Niels Andersen Schou. O.S. har datteren Lisa, født d. 3.-9.-1980.O.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1990 fra broderen Bent Schou, som købte den fra faderen, der opførte den i 1959 som et statshusmandsbrug.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 26 ha. Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1959 ombygget til kvægstald i 1989-90, kombineret lade og maskinhus fra 1986 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 45 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktorer og combi såmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KÆRMARKSVEJ 15, KÆRMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753633.LEIF JENSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1961, søn af Viola Nielsine og Konrad Jensen, gift d. 9.-6.-1990 med Alice Ebbesen Fuglsang, sygeplejerske, født d. 26.-8.-1963, datter af Ane Ebbesen og Henry Fuglsang. Parret har datteren Didde, født d. 19.-11.- 1991. L.J. overtog gården d. 1.-11.-1982 fra Kirsten Halfdan.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 35 ha., 2 ha. er mose og krat. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1964, svinestald fra 1964 senere ombygget til kvæg, svinestald fra 1989-90 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.200 stk. årligt samt en besætning på 5 årsammekøer og 5 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og 2 fodersiloer.



-335-KÆRMARKSVEJ 21, KÆRMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753186.HENRY LAUSTEN, husmand, født d. 26.-5.-1936, søn af Anne Marie og Carl Christian Lausten, gift d. 22.-10.-1960 med Anna Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 10.-7.- 1938, datter af Esther Marie og Peter Hansen Nielsen. Parret har børnene: Johnny, født d. 1.-11.-1961, Freddy, født d. 6.-2.-1965 og Anita, født d. 12.-6.-1968.H.L. byggede gården på jord overtaget fra Statens Jordlovsudvalg i 1960. Siden d. 1.-1.-1992 er gården drevet som et I/S sammen med sønnen Freddy, som er gift med Connie Poulsen. Parret har børnene: Helle, født d. 27.-8.-1987 og Tommy, født d. 8.- 12.-1989. F.L. har været på Tønder og Riber Kærgård landbrugsskoler.Ejendomsskyld 950.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 27 ha.Stuehuset er opført i 1960 restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1960 ombygget til kvæg i 1977, lade fra 1976, maskinhus fra 1979, foderlade fra 1987 og gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

7.-1989 og Ole, født d. 18.-2.-1992.R.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han

KÆR MARKSVEJ 22, "KÆRMARK", KÆRMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753160.RICHARD KJÆR, gårdejer, født d. 22.-4.-1956, søn af Edith og Anders Nielsen Kjær, gift d. 6.- 6.-1987 med Margit Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 5.- 12.-1957, datter af Bodil Marie og Thomas Christiansen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 21.-2.-1986, Hans Jørn, født d. 16.-12.-1987, Arne, født d. 29.-overtog gården d. 1.-1.-1980 frafaderen, som købte den i 1955.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 65,5 ha., heraf tilkøbt 12,8 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1863 ombygget til kvæg i 1980, lade fra 1863, maskinhus fra 1988, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 geder- Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, varm lufts korntørreri, varm lufts plantørreri og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KÆRMARKSVEJ 26, KÆRMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757419.KELD STENGER, husmand, født d. 31.-12.-1961, søn af Birthe og Carl Adolf Stenger, bor sammen med Mette Ehmsen, pædagogmedhjælper, født d. 23.-6.-1965, datter af Inge og Bent Ehmsen.K.S. har været på Tønder og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han er formand for Frifelts Gymnastikudvalg, medlem af T.A.I. og næstformand i S.I.'s Gymnastikudvalg. Han overtog gården i 1987 fra Ludvig Hansen. Gården drives som et I/S sammen med faderens gård Kærmarksvej 28, 6780 Skærbæk.Ejendomsskyld 600.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1959 ombygget til svin i 1986 samt lade fra 1959. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges 250 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Maskiner og dyr er fælles med Kærmarksvej 28 under I/S.K.S. ejer og driver også "Mosevang", Kærmarksvej 17, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 750.000. Areal 29 ha. Stuehuset er udlejet.



-336- KÆRMARKSVEJ 27, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757189. LAURIDS BECK SCHMIDT, landmand, født d. 2.-7.-1922, søn af Birgitte og Niels Christian Schmidt, gift d. 29.-11.-1950 med Maren Marie Mauritsen, medhjælpende hustru, født d. 8.-8.- 1927, datter af Kirstine og Hans Mauritsen. Parret har døt- rene: Kirstine, født d. 12.-9.-1951, Birgitte Cathrine, født d. 19.-7.- 1953, Susanne, født d. 27.-10.-1954 og Annette, født d. 26.-12.-1959.L.B.S. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Vodder Sogns Menighedsråd. Han byggede gården i 1955 på jord overtaget fra Statens Jordlovsudvalg. Ejendomsskyld 700.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 1,5 ha. er skov. Der er bortforpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1955 og tilbygget i 1967, lader fra 1955 og 1963 samt maskinhus fra 1952.KÆRMARKSVEJ 28, KÆRMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757317. CARL ADOLF STENGER, husmand, født d. 29.-9.-1931, søn af Andrea og Alfred Stenger, gift d. 5.-12.-1959 med Birthe Mau- ridsen, køkkenassistent, født d. 14.-11.-1941, datter af Emma og Otto Mauridsen. Parret har børnene: Keld, født d. 31.-12.-1961 og Lis, født d. 16.-1.-1966.C.A.S. er formand for TønderHusmandsforening og Frifelt Ringriderforening samt næstformand i Sønderjylland Husmandforening og medlem af Sønderjydsk Fællesledelse for Kvæg. Han overtog gården i 1966 fra Christian Jørgensen. Gården drives idag som et I/S sammen med sønnen Keld, som har gårdene Kærmarksvej 17 og 26, 6780 Skærbæk.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 0,5 ha. er skov og krat. Der er forpagtet 27 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består kvægstalde fra 1978 og 1982, lade fra 1991, maskinhus fra 1979, foderlade fra 1983, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der 3 avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 5 traktorer, 1 roeoptager og kornsilo. Maskiner og dyr hører under I/S. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KÆRMARKSVEJ 32, "HØJVANG",BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf.74-757110.NIELS BIRKEMOSE OKSEN, landmand, født d. 9.-12.-1916, søn af Dina og Alfred Oksen, gift d. 29.-11.-1947 med Signe Irene Pa- ulsen, medhjælpende hustru, født d. 18.-4.-1922, datter af Ebba og Knud Paulsen. Parret har børnene: Ebba, født d. 21.-11.-1948, Christa, født d. 14.-12.-1950,Alfred, født d. 10.-11.-1952, Knud, født d. 19.-11.-1953, Niels Erik, født d. 5.-3.-1955,



-337-Jens Peter, født d. 20.-4.-1958 og Dina, født d. 10.-12.-1959.N.B.O. forpagtede gården fra 1947 til overtagelsen i 1960 fra faderen, som købte den i 1911.Ejendomsskyld 590.000. Areal 17 ha., der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, svinestald fra 1964, lade fra 1936 og maskinhus fra 1920. Gårdens besætning er på 3 kvier. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.KÆRMARKSVEJ 33, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757334.TAGE BEIER, gårdejer, født d. 13.-10.-1933, søn af Maren Christine og Hans Jepsen Beier, gift d. 15.-2.-1958 med Karen Clausen, hjemmehjælper, født d. 14.-10.-1936, datter af Edel og Ingvard Clausen. Parret har datteren Ruth, født d. 10.-10.-1957. T.B. er tankbilschauffør. Han overtog gården i 1959 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 550.000. Areal 9 ha.Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kombineret lade og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt

KÆRMARKSVEJ 41, "TOFTE- GAARDEN", BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757176.KRISTIAN JØRGENSEN NØRGAARD, gårdejer, født d. 17.-6.- 1950, søn af Marie Caroline og Jef Toft Nørgaard.K.J.N. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1980 onklen Anders Mikkelsen Nørgaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården.10 ha., der er 1 andel af BirkelevSønderhede Plantage på ialt 113 ha. ejet af 24 andele. Der er forpagtet 35 ha.Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, maskinhus og foderhus alle fra 1954, svinestald fra 1908, lade fra 1955 og gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KÆRMARKSVEJ 43, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757270.KARL PETER MAURITSEN, landmand, født d. 16.-7.-1958, søn af Helga og Anton Mauritsen, bor sammen med Eva Lydiksen, bagerbutiksmedarbejder, født d. 5.-11.- 1966, datter af Inge og Niels Lydiksen.Parret har datteren Inge, født d. 7.-8.-1989.K.P.M. har været på Borris og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-2.-1982 fra E.L.'s onkel Egon Lydiksen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 58 ha.



-338-

1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en

Kærmarksvej 43's stuehus er opført i 1725 og restaureret fra 1982-90. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963 om- og tilbygget flere gange senest i 1982, lade fra 1973, maskinhuse fra 1974 og 1991, foderlade fra 1986, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 43 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og del af markarbejdet.KÆRMARKSVEJ 46, BIRKELEV, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757313. ROBERT ANDERSEN, husmand, født d. 13.-10.-1957, søn af Kirstine og Arne Andersen, bor sammen med Charlotte Nielsen Riis, gartnermedhjælper, født d. 9.- 9.-1963, datter af Yrsa og Erling Riis. Parret har børnene: Maria, født d. 12.-3.-1988 og Mads Arne, født d. 29.-6.-1991.R.A. er landbrugsmaskinmeka- niker. Han overtog gården d. 1.-5 .-1987 fra Jes Beier.Ejendomsskyld 590.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af staldbygning fra 1965, ladebygning fra 1954 og maskinhus fra 1948. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 80 stk. årligt, desuden er der 2 ungdyr af kødkvægsrace samt 5 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri.LANDEVEJEN 65, DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754138. HANS NIELSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 14.-3.-1952, søn af Gerda og Marius Schmidt, gift d. 23.-2.-1985 med Doris Helene To- biesen, medhjælpende hustru, født d. 27.-7.-1950, datter af Anne og Niels Jørgen Tobiesen. Parret har børnene: Christine, født d. 6.-10.-1979, Morten, født d. 20.-9.-1985 og Mette, født d. 8.-5.-1987.H.N.S. driver "Døstrup Maskinstation" fra ejendommen og er uddannet landbrugsmaskin- smed. Han overtog gården d. 1.-11.-1987 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1899 ombygget til kvæg i 1960, lade fra 1972 samt maskinhus og værksted fra 1984. Alle bygninger undtagen stald brændte i 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt div. maskiner til maskinstation. På gården er ansat 1 medhjælper.
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udvalg i 1957. Ejendomsskyld 750.000. Areal

LANDEVEJEN 71, DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754378. MARTIN HANSEN BULL, landmand, født d. 28.-8.-1928, søn af Anna og Marius Buil, gift d. 28.-2.-1959 med Minna Friis, medhjælpende hustru, født d. 29.-11.-1933, datter af Magnhild og Cornelius Friis. Parret har døtrene: Jytte, født d. 17.-8.- 1960 og Birthe, født 16.-8.-1964. M.H.B. byggede gården på jord overtaget fra Statens Jordlovs- 23 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1957 ombygget til kvæg i 1976, rundbuehal fra 1975, lade fra 1971 og maskinhus fra 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.LANDEVEJEN 73, DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754262.INGA ERICHSEN, bankassistent, født d. 20.-5.-1963, datter af Mary og Egon Schmidt, gift d. 9.-5.-1986 med Johan Erichsen, landmand, født d. 28.-4.-1956, søn af Grethe og Peter M. Erichsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 14.-2.-1985, Carsten, født d. 11.-11.-1986 og Karina, født d. 7.-9.-1988.J.E. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. I.E. overtog gården d. 1.-8.-1988 fra Verner Pedersen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,5 ha., der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1957 ombygget til svin i 1982, lade fra 1957 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo samt jordvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LANDEVEJEN 75, DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754164.HANS OLUF LAGONI OLESEN, landmand, født d. 31.-7.-1943, søn af Marie og Chresten Andersen Olesen, gift d. 28.-9.-1968 med Gerda Lang, medhjælpende hustru/om- sorgsassistent, født d. 31.-3.-1947, datter af Anna Kirstine og Svend Aage Løgaer Lang. Parret har børnene: Jane, født d. 18.-11.-1971, Lars, født d. 10.-1.-1975 og Tine, født d. 7.-1.-1980.H.O.L.O. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1968 fra moderen, faderen byggede den i 1937.Ejendomsskyld 740.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1937 ombygget til kostald i 1974, spaltestald til ungdyr og foderhus begge fra 1974, maskinhuse fra 1972 og 1984, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 40 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LANDEVEJEN 77, "SKOVLY", DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754296.SØREN JENSEN, landmand, født d. 22.-2.-1926, søn af Catrine Christeline og Jeppe Jensen, gift d. 27.-3.-1965 med Anne Kathrine Due, medhjælpende hustru, født d. 20.-11.-1934, datter af Amalie og Valdemar Due. Parret har børnene: Birgitte, født d. 26.-3.-1966 og Leif, født d. 9.-6.-1968.S.J. arbejder som postbud. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra forældrene, som byggede den i 1929.



-M)- Ejendomsskyld 570.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Oorden er bortforpagtet."Skovly"s stuehus er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1929. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.
LOVRUPVEJ 5, "ØSTERBYGAARD", DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754475.TORBEN JOHANSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1960, søn af Karen og Egon Johansen, gift d. 22.-7.-1989 med Minna Jakobsen, klinikassistent, født d. 1.-11.-1959, datter af Marie og Kristian Jakobsen. Parret har datteren Karen Marie, født d. 13.-10.-1991. T.J. har været på Korinth og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Ejnar Terkildsen.Areal 58 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført i 1936 og restauret fra 1986-90. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1936 ombygget til kvæg i 1977, kombineret maskinhus og ungdyrstald fra 1977, foderhus fra 1936 og gylletank. Gården drives med en besætning på 76 årskøer og 80 ungdyr af racerne Jersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LOVRUPVEJ 25, "MØLLEDAM", MØLLEDAMSHUSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754557.CHRISTIAN THOMSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1957, søn af Anne Christine og Jens Thomsen.C.T. er husbondafløser og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1990 fra Viggo Ebsen.Ejendomsskyld 970.000. Areal 45 ha., heraf 3 ha. skov. Der er bortforpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1963 samt kombineret lade og maskinhus fra 1982. Alle bygninger brændte i 1986 undtagen kvægstald. Gårdens besætning er på 2 årsammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LØGUMKLOSTERVEJ 13, LOV- RUP VESTERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754343.ARNE CHRISTIAN LØNBORG, gårdejer, født d. 10.-10.-1946, søn af Anna og Antoni Lønborg, gift d. 20.-9.-1991 med Britta Jacobsen, dagplejemor, født d. 15.-1.-1958, datter af Anne og Ivan Jacobsen. Parret har børnene: Jesper, født d. 17.-6.-1978, Tanja, født d. 18.-11.-1980, Brian, født d. 4.-2.-1992. A.C.L. har fra et tidligere ægteskab børnene: Bettina, født d. 6.-11.-1971, Annette, født d. 27.-3.-1973 samt tvillingerne Søren og Torben, født d. 28.-9.-1973. Børnene bor på gården.A.C.L. er tankvognschauffør og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1971 fra faderen, som byggede den i 1940 som statshusmandsbrug. Ejendomsskyld 750.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 12 ha. 4 ha. er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom-



-341- bineret kvæg-, svinestald og lade fra 1940 ombygget til kvæg i 1974, lade fra 1960 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 11 moderfår og 1 vædder samt 3 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.LØGUMKLOSTERVEJ 15, LOVRUP VESTERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754344. THORVALD OLESEN, landmand, født d. 9.-9.-1923, søn af Nicoline Sofie Amalie og Mathias Olesen, gift d. 28.-3.-1956 med Mathilde Volf, medhjælpende hustru, født d. 19.-5.-1930, datter af Ane Margrethe og Valdemar Volf.T.O. har været på Tune Landbrugsskole, han er formand for L.F.O. og fhv. kasserer i Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 1.-11.-1952 fra Søren Hansen Truelsen. Ejendomsskydi 860.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1940 ombygget til kvæg i 1968, svinestald fra 1962, lade fra 1968 samt maskinhuse fra 1962 og 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, lucerne og græs. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. LØGUMKLOSTERVEJ 16, LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 754592.AUGUSTINUS SCHILDERINK, gårdejer, født d. 19.-12.-1961, søn af Anna og Herman Schilde- rink, Holland, gift d. 10.-2.-1988 med Irma Arink, medhjælpende hustru, født d. 24.-11.-1962, datter af Wilhelmine og Henrikus Arink, Holland. Parret har barnet Femke, født d. 3.-4.-1991.A.S. har været på landbrugsskole i Holland. Han overtog gården d. 29.-2.-1988 fra Leif Markus Hansen.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 52 ha., der er forpagtet 34 ha.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, løsdriftsstald fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 126 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged og 1 gravemaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LØGUMKLOSTERVEJ 23, LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754148.MARIUS CHRISTIAN WINTHER, gårdejer, født d. 6.-7.-1933, søn af Olivia og Hans Winther, gift d. 6.-8.-1966 med Lillian Ipsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-7.- 1933. Parret har børnene: Solvej Kjerstine, født d. 16.-7.-1967, Hans Ejnar, født d. 17.-9.-1968 og Christian, født d. 5.-7.-1972.M.C.W. har været på Hillerød Højskole med landbrugsfag. Han forpagtede gården fra 1956 til overtagelsen i 1966 fra faderen. Nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 60 ha.Stuehuset er opført i 1844 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 senere ombygget til spaltestald, lade fra 1977 og maskinhus fra 1978. Planteproduktionen salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 grubbe, kornsilo og varm lufts korntørreri.LØGUMKLOSTERVEJ 30, LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK.HENRY THOMSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1954, søn af Anne og Mathias Thomsen. H.T. er fabriksarbejder. Han overtog gården d. 1.-3.-1988 fra Nicoline Olesen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 0,5 ha. skov. Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og



-342- svinestalde samt maskinhus alle fra 1960 og lade fra 1900. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 7 ungdyr og 5 slagtekalve af Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Maskinstation bruges til høst.LØGUMKLOSTERVEJ 32, LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK.NIELS HANSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 19.-6.-1931, søn af Johanne og Niels Christian Schmidt, gift d. 30.-7.-1957 med Ketty Solvejg Hansen, medhjælpende hustru, født d. 13.-10.-1932, datter af Asta Margrethe og Christian Marinus Hansen. Parret har børnene: Yrsa, født d. 27.-4.-1959 og Niels Christian, født d. 13.-5.-1962. N.H.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963 udvidet i 1974 samt kombineret lade og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. N.H.S. ejer og driver også Løgumklostervej 40, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 840.000. Areal 30 ha. Sønnen Niels Christian bor i stuehuset.MIDTBYEN 1, REJSBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753588.GERDTRUD MARIE HINRICHSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1943, datter af Karen og Laurids Ludvig Christensen, gift d. 6.-5.-1983 med Ingemann Nørregaard Hinrichsen, landmand, født d. 27.-2.-1939, søn af Dosine og Christian Carl Hinrichsen. Parret har børnene: Lisa, født d. 2.-9.-1972, Henrik, født d. 2.-12.-1974, Benny, født d. 23.-5.- 1977 og Susanne, født d. 9.-7.-1980.G.M.H. overtog gården d. 14.-12.-1990 fra Lissy og Lars Hjernø Petersen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, lader fra 1979 og 1985, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 40 ungdyr af racerne Jersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, staldvarme til stuehus samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.

ren. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt

MJOLDENVEJ 1, MJOLDEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754374. JENS PEDER PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1942, søn af Kirstine og Peder H. Pedersen, gift d. 8.-7.-1966 med Elise Kathrine Uhd, medhjælpende hustru, født d. 8.-2.-1946, datter af Maja og Søren Uhd. Parret har børnene: Torben, født d. 11.-4.-1970 og Lene, født d. 1.-1 1.-1974. J.P.P. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1969 fra fade-13 ha., 35 ha. er marskjord. Derer lejet friland til får.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra 1944 ombygget indvendig i 1976, spaltestald til ungdyr fra 1976, lade fra 1983 brændt i 1986 samt kombineret lade og maskinhus fra 1986. Gården drives med en besætning på 35 årsammekøer, 30 ungdyr, 18 slagtekalve og 1 tyr af racen Limousine samt 300 moderfår af racen Texel kryds med Marsk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-343- M3OLDENVE3 7, M3OLDEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754375. EGON NISSEN AASKOV, gårdejer, født d. 20.-3.-1941, søn af Anna og Thomas Aaskov, gift d. 21.-10.-1966 med Signe Petersen, medhjælpende hustru, født d. 21.-1.-1942, datter af Abeline og 3ens Petersen. Parret har sønnen Henrik, født d. 5.-12.-1980.E.N.AA. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er oidemand for Mjolden Grandelag. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra faderen, som byggede den i 1955 på jord udstykket fra faderens ejendom.Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet yderliger 10 ha. Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygnignerne består af kvægstald og foderhus begge fra 1955, svinestald fra 1955 ombygget til kvæg i 1977, kombineret lade og løsdrifsstald fra 1983, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM samt 12 årsammekøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af racerne Simmentaler og Limousine, desuden er der 190 moderfår af krydsrace mellem Texel og Marsk. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kraftfodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.M3OLDENVE3 19, "VESTERGAARD", DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754316. CHRISTIAN MATHIESEN HANSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1926, søn af Elisabeth og Bendix Hansen, gift d. 12.-5.-1951 med Christine Dorthea Philipp, medhjælpende hustru, født d. 5.-9.-1925, datter af Marie og Wilhelm Philipp. Parret har sønnerne: Bendix, født d. 9.-7.-1954, Eli, født d. 29.-11.-1957 og Hans, født d. 18.-4.-1966. C.M.H. forpagtede gården fra d. 1.-7.-1951 til overtagelsen d. 1.-1.-1959 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1902. Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 45 ha., heraf 4,5 ha. marskjord.Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1877 samt kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1920. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 35 ungdyr og 8 stude af racen SDM. Planteproduktionen salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.M3OLDENVE3 23, DØSTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754243.ARNE SKRYDSTRUP TRUELSEN, pedel, født d. 11.-11.-1938, søn af Katrine og Søren Truelsen, gift d. 9.-11.-1963 med Edith Mortensen, født d. 17.-3.-1945. Parret har børnene: Finn, født d. 6.-11.-1964, Mona, født d. 30.-3.-1967 og Rita, født d. 9.-9.- 1971. A.S.T. er pedel på Døstrup Skole. Han overtog gården d. 1.-12.-1988 fra Alfred Hansen.Ejendomsskyld 580.000. Areal 17,5 ha., der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1872 og restaureret fra 1988-89. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1872, lade fra 1964 og maskinhus fra 1978. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og træfyr. Stalden er ændret, så der nu er plads til opstaldning af 8 heste. På gården er man ved at anlægge juletræsproduktion på 10 ha.MOSEAGERVE3 3, KÆRBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753616.ARNE SØRENSEN, landmand, født d. 20.-5.-1957, søn af Erna og Aage Sørensen, gift d. 6.-6.-1981 med Grete Marie Christensen, laborant, født d. 20.-10.-1950, datter af Agnes og Svend Aage Christensen.A.S. er husbondafløser, han har været på Borris og Grindsted landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Søren Schmidt.Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 1,5 ha. er plantage. Der er bortforpagtet 25 ha. Stuehuset er opført omkr. 1900 cg løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1958 ombygget til kvæg i 1982, lade fra 1900 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer og 5 ungdyr af kødkvægsrace. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-344-

10.-1955, Ole, født d. 30.-3.-1961 og Carsten, født d.

MOSEAGERVEJ 7, KÆR- BØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753330.NIS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1926, søn af Christine og Jeppe Jørgensen, gift d. 27.-11.-1954 med Ingeborg Sørensen, husmor, født d. 21.-2.-1928, datter af Helga og Carl Sørensen. Parret har sønnerne: Carl Aage, født d. 31.- 25.-9.-1964.N.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1955 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 730.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og tilbygget i 1977-78. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1928 og udvidet i 1958, lader fra 1928 og 1958 samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.MOSEAGERVEJ 16, KÆRBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753446. EDUARD IPE FRANCISCUS VAN DER DEEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1960, søn af Wilhelmina og Menso van der Deen, gift d. 18.-5.-1984 med Arendientje Riepma, medhjælpende hustru, født d. 26.-6.-1960, datter af Derkelina og Martinus Riepma. Parret har døtrene: Linda Marga og Wilhelmina Melissa.E.I.F.D. har været på landbrugsskole i Holland og er uddannet inseminør. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Niels Schmidt.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40,8 ha., heraf 9 ha. eng og 15 ha. marskjord. Der er forpagtet 17,5 ha.Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1980, lade fra 1956 senere ombygget til kvæg og svin, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en besætning på 56 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve samt en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.MOSEAGERVEJ 18, "SØNDERGAARD", KÆRBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 753619.AGNER PETERSEN, landmand, født d. 9.-3.-1965, søn af Dorothea og Peter A. Petersen, gift d. 9.-3.-1990 med Britta Jørgensen, butiksassistent, født d. 20.-10.-1966, datter af Margrethe og Niels Erik Zeerow. Parret har børnene: Søren Axel, født d. 22.-3.-1989 og Anne Mette, født d. 7.-4.-1991.A.P. driver lidt maskinstation fra ejendommen, han har været på Riber Kjærgård og Ladelund landbrugsskoler og i bestyrelsen for Rejsby Idrætsforening. Han overtog halvpart i gården d. 1.-6.-1988 fra faderen. Nuværende ejere er 3. og 4. generationer på gården, der drives som et I/S mellem far og søn.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 30 ha., 1,5 ha. er skov, 4 ha. er mose og 10 ha. er marskjord. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1772 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald fra 1960 og svinestald fra 1772 ombygget til ungdyr begge stalde er ombygget til riste 



-M5-i 1974, spaltestald til ungdyr fra 1974, lade fra 1772, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer samt halvpart i 1 traktor, 2 mejetærskere, halmfyr og 5 anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.MOSEAGERVEJ 22, KÆRBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753350.OVE BASTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1952, søn af Laura og Poul Alfred Petersen, gift d. 20.-5.-1989 med Hanne Petersen, hjemmehjælper, født d. 27.-2.-1961, datter af Sofie og Niels Petersen. Parret har børnene: Nanna, født d. 26.-8.-1985 og Jeppe, født d. 6.-2.-1989.O.B.P. overtog halvpart i gården d. 1.-1.-1983 og resten d. 1.-6.-1988 fra faderen, som købte den i 1951.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 45 ha., der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1890. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svine- stald fra 1960 ombygget til kvæg i 1973, lade fra 1930, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 44 årskøer og 64 ungdyr af racen SDM og blandet, desuden er der 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.MOSEAGERVEJ 24, KÆRBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753386.PETER NIELSEN ANDERSEN, landmand, født d. 30.-5.-1911, søn af Dorothea og Jannik Andersen, gift d. 14.-11.-1941 med Agnes Stenbock, medhjælpende hustru, født d. 30.-4.-1919, datter af Anne og Georg Stenbock. Parret har børnene: Laura, Erling, Georg, Jannik og Gerda.P.N.A. overtog gården d. 1.-11.-1941 fra faderen, som købte den i 1907.Ejendomsskyld 600.000. Areal 21 ha., 5 ha. er frasolgt. Der er bortforpagtet 6 ha. Stuehuset er opført omkr. 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1957 og maskinhus fra 1950. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.MØLBJERGVEJ 2, VINUM, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754275.PETER MADSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 21.-6.-1959, søn af Elly og Niels Hansen Schmidt.P.M.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra faderen. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 3 ha. er mose og krat. Der har været bortforpagtet 43 ha.Stuehuset er opført i 1960 og tilbygget i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1957 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt, desuden er der 8 årsammekøer og 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst. P.M.S. kører lidt maskinstation med traktoren. MØLBJERGVEJ 8, "MØLBJERG- GAARD", VINUM, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754274.FLEMMING HOLM MADSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1946, søn af Johanne Marie og Nis Th. Madsen, bor sammen med Karen Petersen, børnehavepædagog, født d. 27.-3.-1962, datter af Gyde og Hans Peter Petersen. Parret har børnene: Torsten, født d. 28.-1 1.-1972, Egil, født d.



-346- 25.-9.-1975, Merete, født d. 25.-1.-1979, Anders, født d. 3.-6.-1988 og Anna Marie, født d. 1.-5.-1990.F.H.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Skærbæk Landboforening samt kasserer i Døstrup-Skærbæk Læplantningslag. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1831.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 1 ha. er mose. Der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg og svinestald fra 1931 ombygget til svin i 1975, lade fra 1931 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer og tørresilo. Maskinstation bruges til høst.F.H.M. driver også moderens ejendom "Møllegaard", Mølbjergvej 7, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 560.000. Areal 15 ha. Moderen bor i stuehuset, og avlsbygningerne bruges til svin.NØRREHEDEVEJ 3, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757377.JOHANNES ROAGER, gårdejer, født d. 13.-3.-1963, søn af Ingrid og Laurids Roager, gift d. 7.-4.-1985 med Else Marie Ehmsen, skatteassistent, født d. 26.-9.-1965, datter af Signe og Niels Peter Ehmsen. Parret har døtrene: Stine, født d. 20.-3.-1987 og Lena, født d. 19.-4.-1990.J.R. har været på Borris og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han er medlem af bestyrelsen for Gånsager Jagtforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 40 ha., der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1820 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1920 ombygget til kvæg i 1970, spaltestald til ungdyr og maskinhus begge fra 1975, lade fra 1920 og gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 16, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757248. PREBEN BOSSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1964, søn af Carla og Andreas Christian Bossen, bor sammen med Monika Klyhn, ekspedient, født d. 19.-12.-1970, datter af Inge og Karl Klyhn.P.B. har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1991 fra faderen, som købte den i 1970.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 32 ha.Stuehuset er genopført efter brand i 1989. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1973-74, silobygning til korn fra 1975 og maskinhus fra 1989, kvægstalden brændte i 1989. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.NØRREHEDEVEJ 19, "SÆDAGER", NØRREHEDE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757295. LARS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1930, søn af Margrethe og Christian Christensen, gift d. 25.-1.-1957 med Vibeke Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 27.-9.-1935, datter af Bodil og Martin Schmidt. Parret har børnene: David, født d. 22.-11.-1958, Brian, født d. 28.-3.-1962, Jette Margaret, født d. 30.-6.-1966 og Gunna Estrid, født d. 13.-2.-1971.L.P.C. overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Hans Christian Engkjær.



-3^7- Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40,5 ha."Sædager"s stuehus er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, kombineret roelade, lade og maskinhus fra 1973, gylletank og udendørs kø- resilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer,plansilo, varm lufts korntørreri og 2 fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 27, NØR- REHEDE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757192.AASE KJÆR SVENDSEN, gårdejer, født d. 10.-7.- 1962, datter af Elly Jørgi- ne og Jens Andersen Kjær, gift d. 3.-4.-1983 med Gunnar Christian Clement Svendsen, ingeniør, født d. 12.-11.-1955, søn af Judith og Gunnar Svendsen. Parret har børnene: Judith, født d. 22.-4.-1984, Andreas, født d. 13.-6.-1985, Peter, fødtd. 22.-4.-1987 og Palle, født d. 3.-11.-1989.AA.K.S. er medlem af skolebestyrelsen i Vodder. Hun overtog gården d. 1.-7.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 57 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 12 ha. og 10 ha. er braklagt.Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1951, lade fra 1953 og maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts plantørreri, gennemløbstørreri og træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.NØRREMARKSVEJ 7, "MICHAELSMINDE", VODDER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757133. VAGN MIKKELSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1939, søn af Maren og Michael Mikkelsen, gift d. 2.-10.-1982 med Ingeborg Ebsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-4.-1937, datter af Maren Ebsen. Parret har børnene: Finn, født d. 4.-8.-1957, Peter, født d. 15.-9.-1958, Lilly, født d. 9.-2.-1961, Anette, født d. 17.-5.-1964 og Jan, født d. 9.-2.-1970.V.M. overtog gården d. 1.-5.-1961 fra moderen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 2,5 ha. Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 senere ombygget indvendig, ungdyrstald fra 1976, lade fra 1931, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 50 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM samt 20 årsamme- køer og 20 ungdyr af racen Limousine, desuden er der 20 fedekøer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 2 medhjælpere.V.M. ejer og driver også Nørremarksvej 3, 6780 Skærbæk, den har været i slægtens eje siden 1894. Ejendomsskyld 970.000. Areal 40 ha.



-348-NØRREMARKSVEJ 11, NØRREMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757114.EGON WESTERGAARD, gårdejer, født d. 5.-9.-1943, søn af Maren og Mikael Westergaard, gift d. 26.-8.-1967 med Rita Elin Christensen, medhjælpende hustru, født d. 19.-1.-1949, datter af Anne og Martin Christensen. Parret har børnene: Mikael, født d. 20.-1.-1968, John, født d. 25.-3.-1971, Betina, født d. 11.-2.-1976 og Martin, født d. 23.-2.-1985.E.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. R.E.C. er medlem af Skærbæk byråd. E.W. overtog gården d. 1.-1.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1850.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 49 ha., 2 ha. er skov og 30 ha. er eng. Der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret ko- og svinestald fra 1951 ombygget til kostald i 1977, spaltestald til ungdyr fra 1977, kombineret lade og maskinhus samt foderhus begge fra 1979, gylletank fra 1988 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM samt 15 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Blonde d'Aquitaine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.E.W. ejer desuden et stuehus på Nørrebyvej 9, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 290.000.NØRREMARKSVEJ 23, "STAVED- SKOV", BIRKELEV NØRREMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757143. POUL ERIK HOLM, gårdejer, født d. 30.-1.-1950, søn af Kirstine og Poul Joachim Heinrich Holm, gift d. 6.-12.-1971 med Inga Ebsen, hjemmehjælper, født d. 26.-11.-1952, datter af Helene og Aksel Ebsen. Parret har børnene: Ghita, født d. 25.-4.-1972, Jonna, født d. 31.-3.-1973, Palle,født d. 23.-10.-1975 og Pernille, født d. 10.-9.-1983.P.E.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Skærbæk Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 10 ha. skov.Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1907, spaltestalde fra 1976 og 1979, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer og 6 ungdyr af Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.P.E.H. ejer også bygningerne på Nørremarksvej 17, som blev købt i 1985 og lagt under Nørremarksvej 23 i 1986.NØRREMARKSVEJ 24, BIRKELEV NØRREMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757142.KNUD ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1942, søn af Astrid og Hans Lorenzen Andersen, gift d. 31.-1.-1970 med Inga Noesgaard, sygehjælper, født d. 4.-10.-1945, datter af Hilda og William Noesgaard. Parret har børnene: Karina, født d. 24.-8.- 1971, Henriette, født d. 10.-1.- 1974 og Rene, født 10.-3.-1976.



-349-K.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra faderen, som købte den i 1940.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 ombygget til svin i 1974, svinestalde fra 1974 og 1976, lade fra 1960, maskinhuse fra 1976 og 1985 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres 950 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og fodersiloer.NØRRERAD 7, RE3SBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753639.SVEND ERIK LUDIKSEN NISSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1961, søn af Else Marie og 3ørn Ludiksen Nissen, gift d. 14.-9.-1985 med Anette Toft Lassen, medhjælpende hustru, født d. 20.-7.-1961, datter af Andrea og Arne Toft Lassen. Parret har børnene: Heidi, født d. 10.-4.-1983 og Søren Peter, født d. 4.-7.-1984.S.E.L.N. driver lidt maskinstation fra ejendommen og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Hans Schou.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 35 ha.Alle bygninger nedbrændte i 1967, og gården blev genopført med stuehus og kvægstald i 1967, desuden er der lade fra 1978, maskinhus fra 1976 og 2 gylletanke samt 1 ungdyrstald beliggende på Nørrerad 15, opført i 1850 og restaureret i 1970. Gården drives med en besætning på 84 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen 3ersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.S.E.L.N. ejer og driver også Nørrerad 15, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 58 ha. Stuehuset er udlejet.OTTERSBØLVE3 6, OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752358.E3NAR 3ENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1954, søn af Karen og 3ørgen 3ensen, gift d. 11.-8.-1978 med Karin Sørensen, sygeplejerske, født d. 13.-1.-1958, datter af Dagny og Laurids Marius Sørensen. Parret har børnene: Hanne, født d. 30.-11.-1979, Eva, født d. 15.-3.-1982 og Kristian, født d. 9.-7.-1986.E.3. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården d. 1.-8.-1978 fra Franz Søndergaard. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 12,3 ha., 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygnignerne består af svinestalde fra 1977 og 1979, lade fra 1979, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der sælges 2.500 smågrise og 300 slagtesvin årligt, desuden er der 130 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 3 fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.OTTERSBØLVE3 9, "DOMÆNEGAARD", OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 751807.OVE TERKILDSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1943, søn af Louise og Vedsted Terkildsen, gift d. 18.-11.-1967 med Rita Sørensen, sygehjælper, født d. 6.-3.-1945, datter af Dagmar og Arne Sørensen. Parret har børnene: 3ens, født d. 3.-5.-1969 og Mette, født d. 19.-2.-1972.O.T. arbejder på Ecco-skofabrikken og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra faderen, som købte den af Den Danske Stat i 1929. Oprindeligt blev gården bygget som en domænegård i 1902.



-350-

Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rotorharve,

Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. mose og 25 ha. marsk. "Domænegaard"s stuehus er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1902 ombygget til svin i 1972, svinestalde fra 1902 og 1911, lade fra 1902 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter, kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr til opvarmning af stuehus og korntørring. På gården er ansat 2 medhjælpere i høst.OTTERSBØLVEJ 12, OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-750058.NIELS SKADE ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1937, søn af Anne Marie og Sigurd Andersen, gift d. 12.-3.-1960 med Grethe Jensen, hjemmehjælper, født d. 2.-2.-1943, datter af Dagny og Søren Jensen. Parret har sønnerne: Johnny, født d. 15.-6.-1960, Benny, født d. 18.-7.-1962, Jan, født d. 17.-2.-1966 og Palle, født d. 3.-4.-1969. N.S.A. er smedesvend og slagteriarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra broderen Kurt Andersen.Ejendomsskyld 520.000. Areal 14,9 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1866 samt kombineret lade og maskinhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 6 ungdyr og 5 slagtekalve af Kødkvægsrace og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.N.S.A. ejer også stuehuset på. Ottersbølvej 23, 6780 Skærbæk. Han bor selv i dette stuehus, mens broderen bor på Ottersbølvej 12.OTTERSBØLVEJ 14, OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752436. HENNING SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1954, søn af Helga og Niels Michael Sørensen, gift d. 2.-6.-1984 med Ulla Johansen, blomsterdekoratør, født d. 31.-1.-1959, datter af Anna Brun og Knud Johansen. Parret har børnene: Pernille, født d. 23.-6.-1982, Susanne, født d. 19.-10.- 1984 og Brian, født d.20.-9.-1987. H.S. er fabriksarbejder ved L.N.J. i Bredebro. Han overtog gården d. 15.- 4.-1989 fra faderen, som købte den i 1950.Ejendomsskyld 780.000. Areal 32,5 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 15 ha. Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1960, svinestalde fra omkr. 1960 og 1965, lade fra 1975 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til høst.OTTERSBØLVEJ 16, "DYRKÆR", OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751649.KRISTIAN ROOST AABLING, gårdejer, født d. 27.-5.-1936, søn af Marie og Fedder Roost Aabling, gift d. 23.-5.-1959 med Anna Kjerstine Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-5.-1940, datter af Else Marie og Peder Andersen Pedersen. Parret har sønnerne: Kim Fedder, født d. 26.-3.-1960 og Allan Peder, født d. 16.-12.-1965.



-351- Kristian R. Aabling har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Mjolden og Ottersbøl Vandvæk. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Hans L. Andersen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. skov.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 ombygget til svin i 1985, løsdriftsstalde til kvæg fra1964 og 1975 samt kombineret lade og maskinhus fra 1964. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt samt en besætning på 16 årsammekøer, 8 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kartoffelmaskiner.OTTERSBØLVEJ 17, "ENGGAARDEN", OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752163. JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1934, søn af Christine og Niels H. Nielsen, gift d. 11.-12.-1965 med Kathrine Nicolaisen Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 10.-11.-1930, datter af Nicoline og Mathias Jacobsen. Parret har børnene: Niels Henrik, født d. 23.-12.-1966 og Dagmar Nicoline, født d. 22.-9.-1970.J.N. overtog gården i 1982 fra D.L.R.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44 ha., heraf 31 ha. i Hjemsted.Stuehuset er opført i 1934 og restaureret fra 1979-80. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1934 ombygget til kostald i 1979, løsdriftsstald fra 1991, lade fra 1934 senere ombygget til spaltestald til ungdyr, maskinhus fra 1960 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne SDM og DRK samt 10 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 gyllevogn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Niels hjælper til på gården.OTTERSBØLVEJ 19, OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751752.ELISE BOISEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1924, datter af Kjerstine og Kresten Eskesen, gift d. 17.-12.- 1946 med Niels Boisen, landmand, født d. 17.-7.- 1921, søn af Kathrine og Jørgen Boisen. Parret har sønnerne: John, født d. 29.-2.-1952 og Jørn, født d. 13.-3.-1955.E.B. overtog gården d. 1.-4.-1950 fra Ejnar Skov. Areal 15 ha.Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 ombygget til traktor- og landbrugsmaskinværksted i 1983, kostald ombygget til svin i 1967, lade fra 1955 og maskinhus fra 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Sønnen Jørn driver maskinværksted fra gården og passer den.OTTESBØLVEJ 27, OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751685.NIELS JØRGENSEN DAMM, gårdejer, født d. 30.-10.-1937, søn af Agnethe og HansDamm, gift d. 20.-4.-1961 med Anne Grethe Rasmussen, medhjælpende hustru/køkken- assistent, født d. 4.-9.-1942, datter af Kirstine og Rahbek Rasmussen. Parret har



-352- børnene: Lone Agnethe, født d. 5.-8.-1961 og Preben Hans, født d. 2.-10.-1965.Niels 3. Damm overtog gården d. 1.-11.-1959 fra faderen, som købte den i 1946.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, lade fra 1979 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer og 80 ungdyr af blandet race, desuden er der 90 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.OTTERSBØLVE3 35, OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751661.VAGN VODDER, gårdejer, født d. 29.-8.-1947, søn af Edith og Ditlef Vodder, gift d. 10.-7.-1971 med Bente Lund, folkeskolelærer, født d. 4.-4.-1949, datter af Asta og Harald Lund. Parret har døtrene: Maleen, født d. 15.-4.-1973 og Helen, født d. 8.- 10.-1974.V.V. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1972 til overtagelsen i 1985 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, hvor der indtil 1960 var mølle.Areal 50 ha.Stuehuset er opført i 1846 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1962, kombineret løsdriftsstald og lade fra 1991, lader fra 1978 og 1985 samt halmfyr fra 1991, stald og lade brændte i 1991. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer og 15 ungdyr af Charolaiskryds, desuden er der 1 tyr af racen Blonde d'Aquitaine samt 500 moderfår af racen Texel. Planteproduktionen salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.OVERBYVE3 5, OVERBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754350.META 3ENSINE RASMUSSEN og 3ENS IVERSEN RASSMUSEN, gårdejere. M.3.R. er født d. 20.- 1.-1912, og 3.I.R. er født d. 24.- 2.-1919, børn af Kjerstine Marie og Christian Nissen Rasmussen.Søkendeparret overtog gården i 1960 fra faderen. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1850. Ejendomsskyld ca. 580.000. Areal 20 ha., heraf 5 ha. skov, der er frasolgt 3 ha. 3orden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, kombineret svine-, ungdyr og hestestald fra 1930 samt kombineret lade og maskinhus samt foderhus begge fra 1961.OVERBYVE3 24, "OVERBYGAARD", OVERBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754168.MATHIAS OLESEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1961, søn af Esther og Peter Olesen, bor sammen med Else Frødstrup Dunweber, servitrice, født d. 9.-9.-1963, datter af Sonja og Henry Frødstrup.M.O. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.- 7.-1982 til overtagelsen d. 31.-12.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.



-353-Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2,5 ha. mose. Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, spaltestald til ungdyr fra 1990, lade fra 1923, maskinhus fra 1953 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr og 6 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. OVERBYVEJ 26, OVERBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754169.OTTO OLESEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1936, søn af Dorthea Marie og Chresten Andersen Olesen, gift d. 18.-4.-1972 med Elva Lønborg, medhjælpende hustru, født d. 14.-4.-1943, datter af Hanne Christine og Holger Mathiasen Lønborg. Parret har datteren Britta, født d. 9.-10.-1972.O.O. forpagtede gården fra d.1.-5.-1959 til overtagelsen d. 1.-5.-1972 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra omrk. 1600.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47 ha., heraf 7 ha. skov og mose.Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1894 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer, 5 ungdyr og 1 tyr af racen Hereford, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst m.m.OVERBYVEJ 32, "BAKKEGAAR- DEN", LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754281.EJNER NISSEN SCHULTZ, landmand, født d. 23.-8.-1953, søn af Betty og Christian Schultz, gift d. 11.-6.-1979 med Gerda Margrethe Pedersen, hjemmehjælper, født d. 30.-8.-1954, datter af Marie og Alfred Pedersen. Parret har børnene: Henning, født d. 12.-9.-1978, Kim, født d. 22.- 5.-1982 og Lene, født d. 16.-5.-1985.E.N.S. har været på Korinth Landbrugsskole og er udlært murersvend. Han overtog gården d. 27.-3.-1983 fra Vagn Lindgaard.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 62,5 ha., heraf tilkøbt 49 ha. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1968 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1968 ombygget til kostald i 1975, lade fra 1975 ombygget til spaltestald til ungdyr i 1985, kombineret lade og maskinhus fra 1988, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætnig på 45 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM-kryds. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.POVLSKROVEJ 12, LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754159.ALFRED FRISK, gårdejer, født d. 12.-4.-1936, søn af Anne Frisk, gift d. 22.-6.-1961 med Gerda Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 11.-5.-1940, datter af Kathrine Marie og Andreas O. Schmidt. Parret har børnene: Peter, født d. 19.-10.-1962 og Anne Kathrine Lovise, født d. 8.-10.-1963.A.F. forpagtede gården fra d. 1.-4.-1961 til overtagelsen d. 1.-4.-1962 fra bedsteforældrene Lovise og Peter Frisk, som han er opvokset hos.



-354- Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 26 ha.Povlskrovej 12's stuehus er opført omkr. 1850 restaureret og tilbygget efter brand i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald genopført efter brand i 1984, maskinhus fra 1972, foderhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt 20 årsammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af SDM-kryds, desuden er der en svineproduktion på 4 årssøer, der sælges 50 smågrise årligt, endvidere er der 4 heste til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.POVLSKROVEJ 20, LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754142. JOHAN CHRISTIAN RIGGELSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1929, søn af Elise og Johan Christian Riggeisen, gift d. 25.-2.-1956 med Cathrine Marie Hattens, kontorassistent, født d. 4.-1.-1935, datter af Agnes og Jørgen Hattens. Parret har børnene: Christian, født d. 12.-1.-1957 og Agnes, født d. 17.-3.-1961.J.C.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Johan Mellerup.Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 restaureret efter brand i 1899 og løbende. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1880 ombygget til kvæg i 1967, svinestalde fra 1962 og 1964, lade fra 1880, maskinhus fra 1970 og foderhus fra 1966. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 18 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 10 årssøer og 20 gylte, der produceres 50 slagtesvin årligt, desuden er der 30 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst m.m.POVLSKROVEJ 26, "RAUNKJÆRSMINDE", LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754347. MARIUS ANTON HANSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1932, søn af Gunda Marie og Christian P. Hansen, gift d. 15.-5.-1963 med Marie Margrethe Lohmann, medhjælpende hustru, født d. 6.-4.-1938, datter af Anne og Peter Lohmann. Parret har sønnerne: Palle, født d. 28.-2.-1966 og Lars, født d. 24.-4.-1968.M.A.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Henrich Paulsen.Ejendomsskyld 780.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1963 og 1968, svinestalde fra 1963 og 1968, kombineret lade og maskinhus fra 1968 samt foderhus fra 1963. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der sælges 40 smågrise og 6 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og kold lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.POVLSKROVEJ 28, LOVRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754501.JOHNNY OLESEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1956, søn af Irma og Chresten Olesen, bor sammen med Ida Andresen, medhjælpende hustru, født d. 27.-11.-1958, datter af Ingrid



-355-Andresen. Parret har sønnen Bjarne, født d. 4.-11.-1984.J.O. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1983 fra Ludvig Lausten.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 10 ha. frijord og 3 ha. skov.Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1968, svinestald fra 1968 ombygget til kvæg i 1982 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og kornsilo samt træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.POVLSKROVEJ 34, "TVILLINGHØJ", MÆRSKHUSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754393. LEIF SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1959, søn af Minna og Knud Sørensen.L.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.- 8.-1982 til overtagelsen d. 1.-1.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 980.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 12,5 ha. Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald fra 1962 om- og tilbygget i 1987, svinestald fra 1951 ombygget til spaltestald til ungdyr i 1979, lade og foderhus begge fra 1987 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 33 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.POVLSKROVEJ 40, MÆRSKHUSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754233.HANS MATHIASEN LØNBORG, gårdejer, født d. 24.-5.-1948, søn af Anne Cathrine og Antoni Lønborg, bor sammen med Zita Andersen, syerske, født d. 25.-9.-1958, datter af Kitty og Carl Andersen.H.M.L. er salgskonsulent. Han overtog gården d. 1.-3.-1980 fra Flemming Friis. Ejendomsskyld 610.000. Areal 12,3 ha., der er frasolgt 4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 ombygget til heste og får i 1982 samt lade fra 1960. Gården drives med en besætning på 100 moderfår af racen Texel, desuden er der 9 heste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og kornfyr. Maskinstation bruges til høst. POVLSKROVEJ 44, OVERBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754149. EJNER JACOBSEN, landmand, født d. 17.-10.-1921, søn af Kirstine og Nicolai Jacobsen, gift d. 1.-5.-1946 med Jensine Lagoni, medhjælpende hustru, født d. 18.-4.-1921, datter af Ane og Søren Lagoni. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 25.-3.- 1947, Nicolai, født d. 1.-2.-1950, Kurt, født d. 23.-2.-1952 og Preben, født d. 11.-8.-1954.E.J. har været på Ladelund Landbrugsskole og er tillidsmand for Sønderjysk Skoleforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1953 fra Nis Hansen Nissen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 34 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. mose.Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1931 og maskinhus fra 1954. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt samt en besætning på 7 årsammekøer og 10 ungdyr af racerne Limousine og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-356- PRÆSTEGÅRDSVEJ 13, MJOLDEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754265. BRODER SØRENSEN, husmand, født d. 12.-3.-1927, søn af Ane Margrethe og Søren Peter Sørensen, gift d. 24.-7.-1954 med Ane Sophie Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 5.-12.-1925, datter af Louise og Peter Jørgensen. Parret har børnene: Peter, født d. 28.-5.-1957, Svend Aage, født d. 25.-7.-1960, Louise Margrethe, født d. 5.-12.-1961 og Tine, født d. 25.-5.-1966.B.S. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Peter A. Petersen.Ejendomsskyld 390.000. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1960 og maskinhus fra 1957. På gården er der 4 årsam- mekøer og 2 ungdyr af racen Charolais, som tilhører sønnen Svend Aage. Der er 1 traktor.PRÆSTEGÅRDSVEJ 15, MJOL- DEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 754240.RASMUS HANSEN MARCUSSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1924, søn af Amalie Margrethe og Henrik Peter Marcussen, gift d. 18.-11.- 1945 med Bodil Marie Petersen, medhjælpende hustru, født d. 6.- 10.-1927, datter af Margrethe og Peter Clausen Petersen. Parret har børnene: Peter Henrik, født d. 6.-4.-1946, Sigrid Amalie, født d. 9.-4.-1948, Børge, født d. 6.- 5.-1950, Svend Erik, født d. 30.-8.-1951, Ejvind Christian, født d. 2.-9.-1953, Gunnar, født d. 11.-7.-1955 og Elly Margrethe, født d. 30.-1.-1959.R.H.M. har været postbud i 21 år, han er formand for Menighedsrådet samt kasserer for Vandværket i Mjolden. Han overtog gården d. 1.-5.-1950 fra faderen. Nuværend ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1864.Ejendomsskyld 560.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1813 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1957. Der er 1 traktor på gården.PRÆSTEGÅRDSVEJ 20, MJOLDEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754460.v ' PETER JØRGENSEN AN-DER SEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1955, søn af Johanne og Niels Andersen, gift d. 16.-7.-1976 med Inger Margrethe Bomberg, medhjælpende hustru, født d. 18.-1 1.-1953, datter af Hilda og Svend Aage Bomberg. Parret har børnene: Joakim, født d. 4.-8.-1980 og Christine, født d. 28.-6.-1982. P.J.A. har været på Borris og Riber Kjærgård Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 65 ha., 25 ha. er marskjord og 3



-357- ha. er eng. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1900 og restaueret senest i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 ombygget til kalvestald i 1979, kostald og lade begge fra 1979, maskinhus fra 1987, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 103 årskøer og 130 ungdyr af racen SDM, desuden er der 3 moderfår og 1 vædder af racen Hvidhovedet Marsk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 2 gummigede, 1 rundballepresser, 1 roeoptager samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.P.J.A. ejer og driver også Randerupvej 114, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 400.000. Areal 1,5 ha. Stuehuset bruges som fodermesterbolig. Staldbygningerne bruges til ungdyr.PRÆSTEGÅRDSVEJ 23, MJOLDEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754397.JAKOB PETERSEN CLAUSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1935, søn af Ebba og Sønnik Clausen, gift d. 11.-11.-1961 med Kirsten Nørgaard, medhjælpende hustru/kirkesanger, født d. 30.-7.-1940, datter af Henriette og Aage Nørgaard. Parret har sønnerne: Sønnik, født d. 28.-11.-1962, Bjarne, født d. 6.-9.-1964 og Kenny, født d. 6.-8.-1970.J.P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1961 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 53 ha., heraf 10 ha. marskjord og 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1967 og 1978 samt kombineret løsdriftsstald til kødkvæg og maskinhus fra 1973. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges 800 små- grise årligt samt en besætning på 40 årsammekøer og 40 slagtekalve af racerne Sim- mentaler og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Kenneth, født d. 29.-7.-1967.

PRÆSTEGÅRDSVEJ 33, MJOL- DEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 754526.JØRGEN HAGEDORN HAMANN, gårdejer, født d. 24.-1.-1941, søn af Else og Johannes Hamann, gift d. 6.-12.-1985 med Vera Lauridsen, plejer, født d. 16.-12.- 1946, datter af Anne Marie og Carl Lauridsen. Parret har børnene: Lars, født d. 20.-7.-1963, Lene, født d. 22.-1.-1965 ogJ.H.H. har været på Tune Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Venstres Vælgerforening i Skærbæk. Han overtog gården d. 1.-10.-1981 fra Villy Jensen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 20 ha. og bortforpagtet 2 ha. Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret senest fra 1981-90. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800, svinestald fra 1881, 3 minkhaller fra 1986-90, lade fra 1935 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 20 moderfår samt en bestand på 400 minkavlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Der er 2 traktorer på gården.PRÆSTEGÅRDSVEJ 60, MJOLDEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754396.HANS BRORSEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1958, søn af Helene og Hans M. Sørensen.H.B.S. er uddannet driftsleder og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården d. 1.-11.-1980 og resten d. 1.-11.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1924. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 10 ha. er eng. Der er forpagtet 25 ha.



-358- Præstegårdsvej 60's stuehus er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 ombygget til riste i 1973, spaltestalde til ungdyr fra 1973 og 1971, lade fra 1958, maskinhus fra 1986, foderla- der fra 1977 og 1991 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 50 ungdyr og 14slagtekalve af racen SDM samt 5 årsammekøer, 5 ungdyr og 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, halvpart i mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.RANDERUPVEJ 27, OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751698.ANKER JUHL, gårdejer, født d. 25.-3.-1945, søn af Inge og Peter Juhl, gift d. 10.- 9.-1966 med Anne Cathrine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 29.-10.-1946, datter af Anne Marie og Hans Michael Hansen. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 7.-10.- 1967, Karen, født d. 11.-7.-1970 og Elsebeth, født d. 5.-8.-1971.A.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-6.-1966 til overtagelsen i 1967 fra svigerforældrene. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 35 ha.Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948 delvis ombygget til svin i 1970, svinestald og lade begge fra 1948, lade fra 1948 senere ombygget til svin samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt, desuden er der 70 slagtekalve af Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.RANDERUPVEJ 38, "VESTERGAARD", OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752062. THEODOR PETER VODDER, gårdejer, født d. 16.-5.-1963, søn af Edith og Lausen Vodder, bor sammen med Tove Christiansen, sygeplejerske, født d. 8.-9.-1964, datter af Anges og Gunnar Christiansen. Parret har sønnen Jacob, født d. 17.-1.-1991.T.P.V. har været på Tønder og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 77 ha., heraf 15 ha. marskjord og 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, kostald fra omkr. 1900 bruges idag til ammekøer, svinestald fra 1942, hestestald fra 1886, lader fra 1942 og 1967 samt maskinhus fra 1986. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Charolais samt 100 slagtekalve af racen SDM og 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel.RANDERUPVEJ 44, "EGERNSHOLM", OTTERSBØL, 6780 SKÆRBÆK.ALLAN PEDER ROOST AABLING, gårdejer, søn af Anna og Kristian Roost Aabling, gift d. 6.-6.-1992 med Lene Nissen, sygeplejerske, født d. 23.-10.-1966, datter af Ruth og Theodor Nissen.A.P.R.AA. er konstabel ved Jyske Telegraftropper i Tønder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1991 fra Niels Roost Aabling. Gården har været i slægtens eje siden 1795.Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og



-359- svinestalde samt lade og maskinhus alle fra 1855. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 8 ungdyr, 7 slagtekalve og 1 tyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.RANDERUPVEJ 98, "KIKKEN- BORG", MJOLDEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754342.BJARNE HANSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1959, søn af Christa og Erik Hansen, gift d. 14.-5.- 1988 med Luise Sørensen, lagerarbejder, født d. 5.-12.-1961, datter af Ane Sophie og Broder Sørensen. Parret har sønnerne: Nicolaj, født d. 5.-7.-1988 og Martin, født d. 14.-11.-1991.B.H. arbejder på Kommuneværkstedet i Skærbæk som smedesvend. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Mathie Jacobsen.Ejendomsskyld 580.000. Areal 12,5 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1850 og restaureret fra 1987-90. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1935. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.RANDRUPVEJ 130, "MJOLDEN FÆRGEGAARD", MJOLDEN, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754261. VIGGO ANDERSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 25.-1.-1915, søn af Kjerstine og Jens Kresten Schmidt, gift d. 1.-6.-1957 med Elisabeth Schwarts, medhjælpende hustru/sygeplejerske, født d. 5.-2.-1921, datter af Kjerstine og Passer Schwarts. Parret har børnene: Ingrid Margrethe, født d. 30.-7.-1961 og Kresten, født d. 26.-11.-1966.V.A.S. har været på Hillerød Landbrugsskole, han er fhv. formand for Menighedsrådet og fhv. medlem af Byrådet i Skærbæk. Han overtog gården i 1947 fra fra Niels Pørch- sen. På ejendommen har der tidligere været kro, ligesom der har været tilhørende færgeret til Brede Å og til Rømø.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 37 ha. Jorden er marskjord og bortforpagtet.Alle bygninger brændte i 1926. Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1926 og 1962, svinestalde fra 1926 og 1962 samt kombineret lade og maskinhus fra 1966. Der er 1 traktor på gården.

Ejendomsskyld 400.000. Areal 4,5 ha.

REJSBY LANDEVEJ 26, REJSBY, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753335. NIELS SCHMIDT, gårdejer, født d. 30.-5.-1930, søn af Bothilde og Andreas Schmidt, bor sammen med Eva Møller Christensen, født d. 9.-4.-1933, datter af Emma og Møller Christensen. E.M.C. har sønnen Christian.N.S. overtog gården d. 1.-3.-1991 fra Gertrud og Ingemann Henriksen.



-360-Stuehuset er opført i 1953 og tilbygget med udestue. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1953 og maskinhus fra 1988. På gården er der 1 traktor.

25.-3.-1968 og Benni, født d. 5.-11.-1974.R.A.M. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra faderen, gården, som har været i slægtens eje siden 1871.

RENBÆKGÅRDSVEJ 11, "REN- BÆKGAARD", RENBÆK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757283.REINHARDT ALBRECHT MORIT- ZEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1938, søn af Ingrid og Johannes Thomas Moritzen, gift d. 22.-8.-1964 med Gudrun Skøtt, medhjælpende hustru, født d. 29.-6.-1944, datter af Anne og Hans Skøtt. Parret har sønnerne: Jørgen, født d. 23.-6.-1966, Henning, født d.Nuværende ejer er 4. generation påEjendomsskyld 1.100.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1871 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1871 og 1973, svinestald fra 1871, lade fra 1938 og maskinhus fra 1963. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RENBÆKGÅRDSVEJ 12, "RENBÆK GAARDE", RENBÆK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 757203.THYSSEN REUSS SCHMIDT, gårdejer, født d. 26.-4.-1947, søn af Anne Elisabeth og Ewald Schmidt, gift d. 25.-10.-1969 med Else Pilgaard Holm, medhjælpende hustru/ekspeditrice, født d. 12.-2.-1947, datter af Ane og Paul A. Holm. Parret har børnene: Jens Peter, født d. 17.-3.-1971, Charlotte, født d.24.-4.-1972, Anna Maria, født d. 22.-7.-1975 og Finn Evald, født d. 9.-3.-1977.T.R.S. overtog gården d. 1.-10.-1969 fra onklen Peter Boldt.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 1 ha. er krat. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 ombygget til riste og splater i 1975, svinestald fra 1970 ombygget roekammer i 1981, lade fra 1930, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 60 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RENBÆKVEJ 12, "STATSFÆNGSLET RENBÆK", RENBÆK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-834118.STATSFÆNGSLET RENBÆK, ejer er Justitsministeriet (kriminalforsorgen).Areal 170 ha. + 52 ha. skov.Udbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus fra 1968 samt foderhus fra 1989, der er gylletank og køresilo. Besætningen er på 80 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri.



-361-RIBEVEJ 61, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751381.JOSIAS THYSSEN NISSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1925, søn af Dorthea og Otto Nissen, gift d. 7.-8.-1954 med Thyra Birgitte Tønder, medhjælpende hustru, født d. 10.-2.-1926, datter af Hansine Christine og Alfred Tønder. Parret har sønnen Otto, født d. 18.-6.-1955.J.T.N. er lokalkonsulent for Topdanmark. Han overtog gården d. 1.-11.-1952 fra moderen, som købte den 1928.Ejendomsskyld 640.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 1,5 ha. er eng. Der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1890 samt om- og tilbygget i 1965, lade fra 1890 og maskinhus fra 1954. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 16 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 30 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.RIBEVEJ 69, ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 753267.PEDER EMIL PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1957, søn af Elna Margrethe og Kristian Emil Pedersen.P.E.P. er kreaturtrækker ved Skærbæk Eksportstald, han har været på Gråsten og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-10.-1983 fra moderen, faderen købte den i 1954.Ejendomsskyld 570.000. Areal 19,7 ha., heraf tilkøbt 8,6 ha. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1850. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg og svinestald fra 1936 ombygget til kvæg i 1983, lade fra 1936 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 25 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RIBEVEJ 70, SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 753485.ARNE KRISTENSEN, landmand, født d. 9.-6.-1949, søn af Edith og Emil Kristensen, gift d. 9.-10.-1971 med Karen Marie Stengaard Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 7.-7.-1950, datter af Emmy og Frede Pedersen. Parret har børnene: Klaus, født d. 17.-4.- 1976 og Dorthe, født d. 18.-3.-1977.A.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1974 fra Ester og Johs. Kromann.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 4 ha. er skov. Der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1964 ombygget til kostald i 1979, spaltestald til ungdyr fra 1979, gammel stuehus ombygget til kalvestald i 1987, lade fra 1979, maskinhus fra 1970 og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Der er 2 traktorer samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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S.A.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. C.S. Christian Beck.Ejendomsskyld 820.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt

RIBEVE3 74, SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753644.CAROLINE SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1932, datter af Marie og Peter Svendsen, gift d. 20.-11.-1954 med Søren Arthur Sørensen, landmand, født d. 16.- 8.-1927, søn af Petra og Valdemar Sørensen. Parret har børnene: Petra, født d. 19.-11.-1955, Peter, født d. 6.-7.-1960 og Sven, født d. 13.-11.-1965.overtog gården i 1983 fra Marie og 6 ha.Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne brændte i 1972, og i 1974 opførtes svinestald, som idag bruges til kvæg. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer og 7 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Maskinstation bruges til markarbejdet.RIBEVE3 75, BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753283.3ENS 3AKOB ARNUM, gårdejer, født d. 22.-12.-1929, søn af Marie og Nicolai Arnum, gift d. 19.-9.-1959 med Marie Mouritsen, medhjælpende hustru, født d. 8.- 12.-1937, datter af Maja og Asmus Mouritsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 16.-9.-1965 og Inga, født d. 9.-10.-1960. 3.3.A. er fhv. formand for Brøns 3agtforening og ringridderfor- ening. Han overtog gården d. 1.-8.-1961 som en udflyttergård fra Tingvejen 4, 6780Skærbæk, som 3.3.A. selv ejede fra 1953 til 1960.Ejendomsskyld 670.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, svinestald fra 1960 ombygget til kvæg i 1972 samt kombineret lade og maskinhus fra 1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, spisekartofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til høst. 3.3.A. ejer desuden et parcelhus på Ribevej 77, 6780 Skærbæk.R1MMEVE3 2, SØNDERSTRAND, 6792 RØMØ, tlf. 74-755539.CHRISTIAN GANTZEL KROG, gårdejer, født d. 11.-7.-1949, søn af Cathrine Gantzel og Hans Krog, gift d. 8.-8.-1988 med Marina Møller, fabriksarbejder, født d. 3.-8.- 1956, datter af Lise Lotte og Marius Møller. Parret har børnene: Christian, født d. 15.-12.-1971, Lars, født d. 17.-1.-1980, Bente, født d. 25.-7.-1981, 3ette Marie, født d. 1.-4.-1986 og Per, født d. 30.-6.-1987.C.G.K. driver lidt maskinstation fra ejendommen og er udlært kleinsmed. Han overtog gården i 1989 i bytte med sin daværende ejendom Byvej 9, 6280 Højer med Statens 3ordlovsudvalg.Areal 90 ha., heraf tilkøbt 30 ha., 29 ha. er fredet strandeng. Der er forpagtet 37 ha. Stuehuset er opført i 1992. Avlsbygningerne består af kombineret lade og stald fra 1991. Gården drives med en besætning på 50 årsammekøer og 50 ungdyr af racerne Charolais og blandet Kødkvæg, desuden er der 3 heste af 3ydsk race samt 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 2 rendegravere og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til snifning.



-363- RYTTERVEJ 5, NORMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753268. LAUST LUND, gårdejer, født d. 31.-3.-1956, søn af Marie og Jørgen Lund, gift d. 23.-5.-1984 med Maren Gundesen Bagger, specialarbejder, født d. 24.-6.- 1960, datter af Johanne og Viggo Bagger. Parret har sønnerne: Tonni, født d. 25.-12.-1978, Michael, født d. 6.-10.-1980, Niels Peter, født d. 16.-9.-1983 og Laurids, født d. 13.-2.-1990.L.L. er skovarbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1991 fra faderen, som byggede den i 1955.Ejendomsskyld 700.000. Areal 27,8 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 23,5 ha. Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1955 og maskinhus fra 1958. Der er 1 traktor på gården.RYTTERVEJ 7, "VESTERGAARD", NORMSTED, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753136.MATHIAS HANSEN LUND, gårdejer, født d. 7.-10.-1925, søn af Anne Karoline og Niels Petersen Lund, gift d. 24.-5.-1953 med Sigrid Meyer, medhjælpende hustru, født d. 24.-3.-1926, datter af Kirstine og Iver Meyer. Parret har sønnerne: Niels Iver, født d. 31.-8.-1954 og Christian, født d. 14.-2.-1958.M.H.L. passer 6 km. dige og sluser, han er formand for Brøns Skovs Jagtforening er er medlem af bestyrelsen for Brøns Skov. Han overtog gården i 1954 fra Statens Jordlovsudvalg.Ejendomsskyld 650.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 17 ha. Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.RØMERSVEJ 9, SØNDERBY, 6792 RØMØ, tlf. 74-755497.CARL SIGURD THOMSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1941, søn af Caroline og Niels Thomsen, gift d. 25.-7.-1975 med Ute Paulsen, lærer, født d. 10.-12.-1943, datter af Olga og Frederik Paulsen. Parret har børnene: Reimar Niels, født d. 18.-3.-1971, Helle, født d. 2.-4.-1976 og Anne, født 25.-2.-1980.C.S.T. er medlem af bestyrelsen for Rømø Andelskasse. Han overtog gården i 1970 fra moderen. Nuværende ejer er 12. eller 13. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1630.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 80 ha., 10 ha. er fredet engareal. Der er forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1931 og 1967, svinestald fra 1971 ombygget til kostald i 1976, gammel stald ombygget til spaltestald for ungdyr i 1976, lader fra 1931 og 1983 samt maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 85 ungdyr og 85 stude af racen SDM samt 10 års- ammekøer og 10 ungdyr af racen Charolais, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til snitning. C.S.T. ejer desuden et aftægtshus på Vråbyvej 9, 6792 Rømø.SKOLEVEJ 12, BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753179.HANS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1952, søn af Christine og Martin Hansen, gift d. 19.-4.-1975 med Else Keller, medhjælpende hustru, født d. 11.-4.-1957, datter af Nora og Jørgen Keller. Parret har børnene: Kim, født d. 16.-1.-1978, Lisbeth, født d. 7.-1.-1982 og Morten, født d. 11.-6.-1986.H.C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Brøns Fiskeriforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1974 fra Gunnar Evald.
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letank. Gården drives^ned en besætning på samt 3 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 5 ha. er marskjord. Der er forpagtet 30 ha.Alle Skolevej 12's bygninger nedbrændte i 1963. Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svi- nestald fra 1964 ombygget til kostald i 1975, spaltestalde til ungdyr fra 1976 og 1979, lade fra 1975, maskinhus fra 1976 og gyl
arbejdet.

76 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM Limousine, desuden er der 40 moderfår. Maskinstation bruges til en del af mark-
SKOLEVEJ 18, BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753148.HANSINE MARIE KRAFT, gårdejer, født d. 6.-4.-1931, datter af Marie og Peter Terp, gift d. 30.-11.-1954 med Jens Christian Kraft, landmand, født d. 7.-11.- 1920, søn af Wilhelmine og Carl Kraft. Parret har børnene: Peter, født d. 3.-5.-1954 og Anni, født d. 18.-11.-1956.H.M.K. overtog gården i 1960 fra moderen. Ejendomsskyld 610.000. Areal 20 ha., der er frasolgt 2 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Peter.Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1920 samt kombineret lade og maskinhuse fra 1920 og 1975.SKOLEVEJ 34, "VESTERGAARD", BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753359.INGER VESTERGAARD, gårdejer, født d. 11.-6.-1950, datter af Lilly og Anton V. Jensen, gift d. 31.-7.-1971 med Børge Vester- gaard, elektriker, født d. 8.-2.- 1948, søn af Kirstine og Hede- mann Vestergaard. Parret har børnene: Brian, født d. 12.-2.- 1975, Britt, født d. 8.-5.-1977,Benn, født d. 30.-12.-1982 og Bill, født d. 12.-1.-1985.I.V. har været på Tønder og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Hun overtog gården d. 5.-8.-1983 fra Hans Karl Koester.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 3,5 ha. skov og 7 ha. marskjord.Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1960, svinestald fra 1960 bruges idag til kvæg og maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 35 ungdyr af blandet race, desuden er der 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-365- SKOLEVEJ 35, HAVERVAD, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 753650.LENE BECK, faglærer, født d. 5.-11.-1945, datter af Kirsten og Kaj Beck, bor sammen med C. Fisker Laursen, landbrugsfaglærer, født d. 11.-12.-1944, søn af Gerda og Aksel Laursen. Parret har døtrene: Christine, født d. 11.-3.-1974,Christel, født d. 9.-8.-1976 og Mette, født d. 12.-5.-1980.C.F.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. L.B. overtog gården d. 15.-8.-1987 fra Erik Holm.Areal 58 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. skov og 20 ha. marskjord.Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1859 samt svinestald fra omkr. 1920. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 1 ungdyr af Kødkvægsrace, desuden er der 4 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.SMÅFOLKSVEJ 5, KONGSMARK, 6792 RØMØ, tlf. 74-755364.MARIE ELISABETH KRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-10.- 1946, datter af Martha og Lene- hart Jensen, gift d. 2.-3.-1968 med Oluf Stenrøjl Kristensen, fiskeskipper, født d. 31.-3.-1946, søn af Cecilie og Erling Stenrøjl Kristensen. Parret har børnene: Vivi, født d. 6.-6.-1970 og Dan, født d. 11.-10.-1972.M.E.K. har sommerjob ved Rømø Sommerland. O.S.K. er formand for Rømø Fiskeriforening. M.E.K. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1857.Ejendomsskyld 640.000. Areal 43 ha., heraf 20 ha. fredet strand og eng. Der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald ombygget til kontor m.m. i 1991, lade fra 1956 og maskinhus fra 1978. Der er 2 traktorer. STAGEBJERGVEJ 26, VESTERHEDE, 6792 RØMØ, tlf. 74- 755180.EJVIND KRITENSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1932, søn af Kristine og Johannes Kristensen, gift d. 19.-12.-1959 med Rosemarie Thye, sygeplejerske, født d. 17.-8.-1935, datter af Marie og Henning Thye. Parret har børnene: Benny, født d. 6.-8.-1955, Bente, født d. 3.-2.-1958 og Birthe, født d. 14.-1.-1962. E.K. overtog gården d. 16.-1.-1965 fra svigerforældrene.Nuværende ejer er 5. eller 6. generation på gården.Ejendomsskyld 670.000. Areal 45 ha., heraf 3 ha. strand og 4 h.a skoveng. Der er bortforpagtet 40 ha.



-366-Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1900 og 1910 samt svinestald og lade begge fra 1900. Der er 1 traktor på gården.

gård Landbrugsskole og er medlem afmoderen, faderen købte den i 1962.

STØRUPSVEJ 10, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752388. VILLY PHILIPP, landmand, født d. 3.-7.-1955, søn af Anna og Hans Philipp, gift d. 2.-5.-1980 med Marianne Skov Petersen, medhjælpende hustru, født d. 15.-2.-1957, datter af Ella og Sønnik Petersen. Parret har børnene: Stine, født d. 12.-3.-1981 og Asmus, født d. 16.-4.-1985. V.P. har været på Riber Kjær-skolebestyrelsen. Han overtog gården i 1979 fraEjendomsskyld 1.600.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er forpagtet 14 ha. Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1979 og 1982. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 700 smågrise og 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og hestebønner. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til gylleudkørsel. På gården er ansat 1 skoledreng.STØRUPSVEJ 11, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751490. ENOK CHRISTIAN HANSEN, landmand, født d. 23.-8.-1933, søn af Helene og Marius Hansen, gift d. 20.-1.-1962 med Christine Marie Petersen Lock, medhjælpende hustru, født d. 14.-9.-1931, datter af Marie og Rasmus Lock. Parret har børnene: Johannes Bo, født d. 31.-10.-1962, Ester Marie, født d. 25.-1.-1964, Daniel, født d. 25.-4.-1965, Anne 31.-8.-1971. Margrethe, født d. 20.-4.-1969 og Elisabeth, født d.E.C.H. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 34 ha. Stuehuset er opført omkr. 1860 og tilbygget omkr. 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1860 om- og tilbygget flere gange senest til ungdyr i 1970, svinestald fra 1930 ombygget til silolade i 1965, kostald og foderhus begge fra 1987, lade fra 1959, maskinhuse fra 1966 og 1980 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt varme pumpe med luft/vand. Maskinstation bruges til snitning. På gården er ansat 1 medhjælper.SØLBÆKVEJ 2, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751784.LAURIDS CHRISTENSEN, landmand, født d. 8.-3.-1922, søn af Laura Petrea og Christian Christensen, gift d. 12.-6.-1945 med Louise Løbner, medhjælpende hustru, født d. 10.-10.-1922, datter af Johanne og Peter Løbner. Parret har børnene: Jytte, født d.2.-2.-1949, Morten, født d. 7.-1.-1957 og Klaus, født d. 5.-10.-1963.L.C. er fhv. handelsmand. Han overtog gården i 1965 fra Christian Jørgensen. Gården har været i slægens eje gennem flere generationer.Ejendomsskyld 550.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 26 ha.



-367- Sølbækvej 2's stuehus er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1931 samt lade fra 1910. Der er 2 årssøer på gården.

SØLBÆKVEJ 4, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752463. MORTEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1957, søn af Louise og Laurids Christensen, gift d. 22.-12.-1983 med dytte Terkildsen, sekretær, født d. 20.-12.-1949, datter af Annemarie og Peter Terkildsen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 4.- 6.-1980 og Lotte, født d. 8.-7.- 1983.M.C. driver vognmandsforretning og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra Peter Keller.Ejendomsskyld 800.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha.Stuehuset er opført i 1856 og restaureret fra 1978-91. Avlsbygningerne består af kvægstald genopført efter brand i 1978 samt kombineret lade og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 70 moderfår af racen Texel samt 20 stude og ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktorer og 1 lastbil. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

gården d. 31.-12.-1975 fra faderen, som købte den i

SØNDERAGER 17, FRIFELT, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757365. CARL ERIK AGERHOLM, gårdejer, født d. 10.-9.-1948, søn af Wibke og Max Agerholm, gift d. 17.-3.-1973 med Elke Hansen, medhjælpende hustru, født d. 8.- 1 1.-1952, datter af Hilde og Hans Hansen. Parret har sønnen Sandor, født d. 11.-6.-1985.C.E.A. er medlem af bestyrelsen for Vikarordningen. Han overtog 1944.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 34 ha. Der er forpagtet 6 ha. Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1920 om- og tilbygget til kvæg i 1979, kombineret lade og maskinhus fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.C.E.A. ejer og driver også Gånsagervej 25, 6780 Skærbæk. Areal 11 ha. Bygningerne er solgt fra.



-368- SØNDERHEDEVEJ 4, GÅNSAGER- SØNDERHEDE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757284.HANS 3. GRUNDT, landmand, født d. 7.-12.-1920, søn af Elsa og Heinrich Grundt, gift d. 16.- 10.-1948 med Thora Metha Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-9.-1926, datter af Marie og Thomas Nielsen. Parret har børnene: Johan, født d. 13.- 3.-1949, Elsa, født d. 12.-1.-1951,Hans Heinrich, født d. 8.-2.-1953 og Elise, født d. 16.-11.-1956.H.J.G. arbejdede ved Amts Vejvæsnet fra 1975-80 og er medlem af Skærbæk Ældreklub. Han overtog gården i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 390.000. Areal 24,5 ha., heraf 8,5 ha. skov og 11 ha. fredet hede. Der er frasolgt 11 ha.Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1954. Der er 1 traktor på gården.SØNDERHEDEVEJ 10, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 757320.HENRY JENSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1951, søn af Anna og Jens Jørgen Jensen, gift d. 26.- 7.-1975 med Sieglinde Martha Brodersen, medhjælpende hustru, født d. 13.-1.-1956, datter af Irmgard og Nis Brodersen, Tyskland. Parret har børnene: Johnny, født d. 6.-1.-1976, Heidi, født d. 13.-5.-1978, Anita, født d. 10.-10.-1982 og Tommy, født d. 18.-6.-1991.H.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-8.-1975 fra Peter Schmidt.Ejendomsskyld 870.000. Areal 36,9 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 7 ha. er mose. Der er forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1930 ombygget til kostald i 1979, kostald fra 1975, ungdyrstald fra 1976 og foderhus samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1977. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.SØNDERHEDEVEJ 24, SØNDER- HEDE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 757287.ARNE KYLLERSBECK VESTERGAARD MORTENSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1946, søn af Karen og Søren Andrees Mortensen, gift d. 26.-7.-1968 med Margrethe Jensen, medhjælpende hustru, født d. 21.-10.-1949, datter af Mette og Hans Jensen. Parret har børnene: Annette, født d.7.-2.-1969, Søren, født d. 24.-7.-1971 og Jette, født d. 28.-1.-1974.



-369-A.K.V.M. forpagtede gården fra d. 1.-8.-1974 til overtagelsen d. 1.-4.-1979 fra svigerfaderen. Gården har været i slægtens eje siden 1864.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 46 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1942 ombygget til kvæg i 1968, lader fra 1968 og 1974 samt maskinhus fra 1950. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØNDERHEDEVEJ 32, "HØJERS- MINDE", SØNDERHEDE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757173.HANS PETER EBBESEN FUGLSANG, gårdejer, født d. 3.-4.- 1953, søn af Ane og Henry Fuglsang, gift d. 16.-3.-1979 med Sanne Nedergaard Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 30.-1.- 1958, datter af Aasa og Svend Aage Nielsen. Parret har døtre- ne: Tina, født d. 12.-6.-1979,Lotte, født d. 19.-4.-1983 og Conni, født d. 26.-7.-1988.H.P.E.F. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.- 1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 118 ha., heraf 3 ha. krat og mose. Der er forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 udvidet i 1976, spaltestald til ungdyr og maskinhus begge fra 1976, svinestald og foderlade begge fra 1907 samt lade fra 1907 senere ombygget til heste og roer. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er der 9 avlsheste af racerne Dansk Varmblod og Haflinger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 roeoptager, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 skoleelev.SØNDERHEDEVEJ 37, SØNDERHEDE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757289.MARTIN NISSEN BONDE, gårdejer, født d. 22.-3.- 1934, søn af Margrethe og Martin Nissen Bonde, gift d. 16.-7.-1960 med Kirsten Clausen, medhjælpende hustru, født d. 24.-2.-1939, datter af Tine og Jørgen Clausen. Parret har sønnerne: Niels, født d. 11.-7.- 1962 og Orla, født d. 5.-6.-1964.Sønnen Orla har været på Tønder og Riber Kjærgård Landbrugsskoler. M.N.B. overtog gården d. 1.-5.-1960 fra en morbror til K.C.. Gården drives pr. 31.-12.-1990 som I/S mellem M.N.B. og sønnen Orla, som er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 udbygget flere gange senest i 1992, svinestald fra 1860 senere ombygget til kalve, lader fra 1928 og 1978, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-370- SØNDERHEDEVEJ 47, SØNDER- HEDE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 757130.OLE JESSEN GAD, gårdejer, født d. 14.-4.-1946, søn af Karen Marie og Peter Gad, gift d. 23.- 8.-1969 med Ingelise Ågerup, medhjælpende hustru, født d. 5.- 10.-1944, datter af Anni og Paul Ågerup. Parret har børnene: Paul Peter, født d. 7.-10.-1970, Terkel, født d. 17.-10.-1973, HansHenrik, født d. 3.-2.-1977 og Mette, født d. 21.-3.-1984.O.J.G. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er kredsrepræsentant i M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra Peter Hansen.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 54 ha., 2 ha. er skov, 2 ha. er mose og 4 ha. er frijord. Der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1900 ombygget til kalve i 1982, kostald fra 1970 bruges til ungdyr, løsdriftsstald og foderlade begge fra 1979, svinestald fra 1956, maskinhuse fra 1960, 1973 og 1991, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 15 moderfår og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til snitning.SØNDERHEDEVEJ 48, SØNDERHEDE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757428.JOHN KOUSGAARD, gårdejer, født d. 14.-1.-1960, søn af Julie og Thomas Kousgaard, gift d. 15.-10.-1983 med Irma Andersen, medhjælpende hustru, født d. 1.-5.-1959, datter af Ritha og Peter Andersen. Parret har børnene: Lars, født d. 25.-2.-1985 og Malene, født d. 3.-1.-1989.J.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra faderen, som købte den i 1953.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 46 ha., heraf tilkøt 21,6 ha., der er 15 ha. eng.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1965 ombygget til kvæg i 1975, gammelt stuehus ombygget til kalve i 1987, maskinhus fra 1980, foderlade fra 1987, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 minilæsser samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØNDERMARKSVEJ 7, BIRKELEV SØNDERMARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757147. HANS A. BECK, gårdejer, født d. 8.-5.-1917, søn af Bodil og Hans Nielsen Beck, gift d. 8.-5.-1944 med Edith Lydiksen, medhjælpende hustru, født d. 21.-5.-1921, datter af Rosa og Peter Lydiksen. Parret har børnene: Bodil, født d. 10.-3.-1945, Peter, født d. 2.-11.-1946, Rosa, født d. 15.-8.-1951 og Anna, født d. 26.-1.-1956.H.A.B. har været på Køng Høj- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1952 fra Andreas Schmidt.Ejendomsskyld 760.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1800 restaureret og tilbygget i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1928 og 1962, svinestalde fra 1928 og 1962 samt maskinhus fra 1962. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer, 13 ungdyr og 2 slagtekalve af Kødkvægsrace samt en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og træfyr, maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 skoleelev.



-371-SØNDERNÆSVEJ 15, ASTRUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753273.HANS AXEL THOMSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1943, søn af Kamma og Bende Thomsen, gift d. 9.-11.-1968 med Jorun Elinborg Jacobsen, omsorgsmedhjælper, født d. 19.-7.-1948, datter af Elisabeth og Jørgen Berg Jacobsen. Parret har børnene: Thom, født d. 31.-3.-1969, Elisabeth, født d. 9.-7.-1970, Brith, født d. 11.-4.-1973 og Jørgen Bende, fød td. 4.-3.-1976.H.A.T. er udlært murer og har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 70 ha., heraf 35 ha. marsk og eng. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er genopført efter brand i 1986. Avlsbygningerne består af kostald fra 1979, ungdyrstald fra 1926 ombygget indvendig efter brand i 1986 samt kombineret lade og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 120 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM samt 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoleelev.SØNDERNÆSVEJ 18, "BJERRUMGAARD", SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 753410.CHRISTIAN RODENBERG, gårdejer, født d. 11.-4.-1933, søn af Anne Margrethe og Jens Rodenberg, gift d. 30.-3.-1958 med Irene Mathiesen, nattevagt, født d. 8.-5.- 1936, datter af Karen og Søren Mathiesen. Parret har døtrene: Karen, født d. 7.-10.- 1958, Annette, født d. 14.-1.-1962 og Dorthe, født d. 23.-8.-1973.C.R. er stævningsmand for Tønder Dommerkontor og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1964 fra Hans Jessen Bjerrum.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 10 ha. er marskjord. Der er forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført i 1780 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 ombygget i til svin i 1978, kvægstald fra 1972 ombygget til svin i 1978 samt maskinhus og foderhus begge fra 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 4 fodersiloer.SØNDERNÆSVEJ 24, SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753667.KAI UWE SØNNICHSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1966, søn af Christel og Henrich Sønnichsen, Tyskland.K.U.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og landbrugsskole i Tyskland. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Hans K. Thomsen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 55,6 ha., heraf 30 ha. marskjord. Der er forpagtet 8 ha. Stuehuset er opført omkr. 1770 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1955, ungdyrstald og maskinhus begge fra 1976, svinestald fra 1720 ombygget til kvæg i 1987 og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 95 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der 1 årsammeko og 1 ungdyr. Der er 4 traktorer og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Faderen og broderen hjælper til på gården.SØNDERNÆSVEJ 28, SØNDERNÆS, 6780 SKÆRBÆK, 74-753276. CHRISTIAN CLAUSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-11.- 1943, søn af Christine og Jørgen Thyssen Jørgensen, gift d. 13.-4.- 1968 med Elly Ebsen, plejer, født d. 7.-7.-1947, datter af Gudrun og Karl Ebsen. Parret har børnene: Per, født d. 28.-9.-1968, Jannick, født d. 31.-10.-1970 og Birgitte, født d. 6.-8.-1974.



-372-C.C.J. er kommissionær, han har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Skærbæk Lokalforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra faderen, som købte den i 1939.Ejendomsskyld 940.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 12 ha. er marskjord. Der er forpagtet 27 ha.Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1955 ombygget til kvæg i 1973, lade og foderhus begge fra 1991, maskinhus fra 1969 og gylletank. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 35 ungdyr og 25 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØNDERSTRANDVEJ 1, SØNDERBY, 6792 RØMØ, tlf. 74-755183.ERLING BUNDESEN ATZEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1964, søn af Tinne og Erik At- zen, bor sammen med Helle Hansen, kontorassistent, født d. 28.-11.-1966, datter af Gerda og Kaj Hansen.E.B.A. har været på Tønder og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra faderen, som byggede den i 1959.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 61 ha., der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1959 ombygget til ungdyrstald i 1990, kostald fra 1990 samt lader fra 1959 og 1978. Gården drives med en besætning på 38 årskøer og 50 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TEVRINGVEJ 8, VINUM, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754461.JENS MØLLER NICOLAISEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1958, søn af Maren og Hans Knudsen Nicolaisen, gift d. 25.-3.-1988 med Karina Bilgaard Hansen, kontorassistent, født d. 11.-12.-1963, datter af Vivi og Bengt Bilgaard Hansen. Parret har børnene: Agnete, født d. 14.-3.-1987 og Tobias, født d. 8.-7.-1988.J.M.N. arbejder ved Securitas som vægter, han har været på Kærhave og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården i 1982 fra Andreas Madsen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 samt kombineret lade og maskinhus fra 1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, fabrikskartofler og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til kartofler.TEVRINGVEJ 10, "BAKKEGÅRDEN", VINUM, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754560.PETER STEFFENSEN, gårdejer, født d. 5.-1 .-1958, søn af Ingeborg og Bent Steffensen, gift d. 13.-6.-1987 med Bodil Timmerby, revisorassistent, født d. 10.-8.-1960, datter af Signe og Frederik Timmerby. Parret har børnene: Nicolai, født d. 25.-11.- 1980 og Kathrine, født d. 10.-8.-1990.P.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1984 fra Jacob Brodersen.Areal 70 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 4 ha. er mose. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført omkr. 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1904 bruges idag til ungdyr, kostald fra 1965, lader fra omkr. 1950 og 1960, maskinhus fra 1960, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 medhjælper.TEVRINGVEJ 22, TEVRING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754575.HOLGER TOFT NIELSEN, planteskoleejer, født d. 29.-5.-1948, søn af Anna og Henry Nielsen, bor sammen med Judith Honger, medhjælpende hustru, født d. 7.-1.-1950, datter af Eleonora og Christian Ungstrup. Parret børnene: Oliver, født d. 21.-2.-1974 og Heidi, født d. 6.-3.-1979.H.T.N. har været på Beder Gartnerskole. Han overtog gården d. I.-11.-1983 fra D.L.A. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 41 ha., der er forpagtet 4 ha.



-373- Alle Tevringvej 22's bygninger brændte i 1972. Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972 ombygget til lager og kølerum i 1984, lagerhal fra 1989 og maskinhus fra 1991, desuden er der tilkøbt lade og stald fra naboejendom, disse er ombygget til værksted og lager. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af skovplanter, læplanter og vildtplanter. Der er 7 specialtraktorer, 1 markvandingsanlæg med sprinklerrør samt specialmaskiner til planteskole. På planteskolen er ansat 4 medhjælpere.TEVRINGVEJ 26, TEVRING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754511. HANS CHRISTIAN IWERSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1951, søn af Margaretha og Mads Iwersen, gift d. 10.-4.-1974 med Josia Lausten, medhjælpende hustru, født d. 13.-11.-1954, datter af Nikoline og Johan Lausten. Parret har børnene: Lenette, født d. 19.-5.-1974, Claus, født d. 8.- 8.-1977 og Sandra, født d. 12.- 10.-1982. H.C.I. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i d. 1.- 2.-1981 fra faderen, som byggede den som statshusmandsbrug i 1958.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 1 ha. er mose og krat. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1958 ombygget til kostald i 1981, spaltestald til ungdyr samt kalvestald begge fra 1981, kombineret lade og maskinhus fra 1975 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvanindingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TEVRINGVEJ 27, TEVRING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754287.HANS BRODERSEN HANSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1912, søn af Karen og Peter Hansen, gift d. 20.-7.-1946 med Gerda Margrethe Hansen, medhjælpende hustru, født d. 19.-9.-1926, datter af Elna og Hans Hansen. Parret har børnene: Peter, født d. 29.-11.-1946, Karen, født d. 30.-3.-1948, Edith, født d. 4.-12.-1949, Anni, født d. 26.-2.-1952, Hans, født d. 14.-8.-1954 og Lars, født d. 9.-5.-1959.H.B.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1936 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1537.Ejendomsskyld 910.000. Areal 35 ha., heraf 15 ha. skov og mose. Der er frasolgt 31 ha. og bortforpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1946. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1957. Der er 1 traktor på gården.THADESVEJ 1, TOFTUM, 6792 RØMØ, tlf. 74-755642.BØRGE HANSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1947, søn af Anna og Alfred Hansen, gift d. 21.-7.-1979 med Inger Keuchel, lærer, født d. 2.-8.-1955, datter af Kirsten og Otto Keuchel. Parret har døtrene: Stine, født d. 6.-12.-1980, Susanne, født d. 17.-3.-1983 og Lisbeth, født d. 12.-3.-1987.B.H. er tækker. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra faderen, som købte den i 1946. Ejendomsskyld 690.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 5 ha., en del af jorden er eng,



-w-klitter og strand. Der er forpagtet 7 ha. strandjord.Stuehuset er opført omkr. 1770 og tilbygget i 1884. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1770 bruges idag til får, hestestald fra 1770, lade fra 1897 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en besætning på 200 moder får. Planteproduktionens salgsafgrøde er hø. Der er 1 traktor samt jordvarme til stuehus.THADESVEJ 2, TOFTUM, 6792 RØMØ, tlf. 74-755153.MOGEN HARALD OESSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1937, søn af Thora og Jes Mathiesen Jessen, gift d. 1.-6.-1991 med Jane Karsbæk, butiksassistent, født d. 1.-7.-1946, datter af Magda og Oluf Karsbæk.M.H.J. har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Juvre Digelaug. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra faderen, som købte i 1942.Ejendomsskyld 900.000. Areal 40 ha., heraf en del strand, eng og klitter. Der er forpagtet 40 ha. strand og eng.Stuehuset er opført omkr. 1770 og løbende restaureret senest i 1988-91. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, lade fra 1952 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en besætning på 90 stude af racen SDM samt 125 moderfår af racen Texel. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.THADESVEJ 4, TOFTUM, 6792 RØMØ, tlf. 74-755685.CORNELIUS MØLLER, gårdejer, født d. 5.-5.-1925, søn af Marie og Christian P. Møller, gift d. 7.-4.-1951 med Elna Hansine Westensee, medhjælpende hustru, født d. 10.- 5.-1931, datter af Luice og Ernst Westensee. Parret har børnene: Marie Luice, født d. 10.-9.-1951, Birgit, født d. 22.-12.-1952 og Ernst Christian, født d. 12.-5.-1954.C.M. overtog gården i 1951 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården. Ejendomsskyld 690.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 6 ha. eng.Stuehuset er af ældre dato og ombygget i 1840. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1820 senere ombygget til kvæg samt maskinhus fra 1958. Gården drives med en besætning på 115 moder får samt en besætning på 8 årskøer og 18 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hø og korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.TING VEJ 59, BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753126.HOLGER HANSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1931, søn af Dora og Lavrits Hansen, gift d. 18.- 3.-1960 med Ester Margrethe Grau, medhjælpende hustru, født d. 24.-9.-1938, datter af Anna Kristine og Jes Enevold Grau. Parret har børnene: Finn, født d. 7.-6.-1961, Doris, født d. 23.-10.- 1963, Annette, født d. 22.-11.- 1965 og Torben, født 1.-1.-1970.H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra NielsTruelsen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i omkr. 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, svinestald fra 1904 ombygget og pålagt nyt tag i 1974, kombineret lade og maskinhus fra 1904, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt 8 årsammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 15 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-375-TINGVEJ 71, BRØNS, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753566.CHRISTIAN JEFSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1955, søn af Signe og Søren Jefsen.C.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Brøns Fiskeriforening og Skærbæk Husmandsforening. Han overtog gården d. 15.-6.- 1979 fra Andreas Lauritsen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført omkr. 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1948 ombygget til kvæg i 1976 samt kombineret lade og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af SDM-kryds. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.C.3. har forpagtet staldbygningerne på "Møllegaard", Møllevej 5, Brøns, 6780 Skærbæk.TOFTLUNDVEJ 1, "MOSEHUSET", NØRRE SKÆRBÆK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 751188.CHRISTIAN SMEDEGAARD ESKILDSEN, husmand, født d. 13.-1.-1941, søn af Gunder og Andreas Eskildsen, gift d. 27.-12.-1964 med Ida Marie Kottal, sygehjælper/med- hjælpende hustru, født d. 17.-8.-1944, datter af Petrea og Egon Kottal. Parret har børnene: Laila, født d. 5.-5.-1965, Allan, født d. 16.-11.-1966 og Søren, født d. 4.- 10.-1977.C.S.E. er hjemmedslagter og udlært slagter. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra faderen, som købte den i 1939.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 22,5 ha., der er 6 ha. skov og 2,5 ha. mose.Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1967 og 1974, kombineret lade og maskinhus fra 1976 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.600 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, halmfyr , anparter i vindmølle samt fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TOFTLUNDVEJ 7, "UBBERUPLUND", ULLERUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752089. HENRIK HASLING FRANDSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1961, søn af Eleanor og Tage Frandsen, gift d. 19.-10.-1985 med Jette Hansen, husmor, født d. 26.-3.-1961, datter af Marie og Gerhard Hansen. Parret har tvillingerne Torben og Camilla, født d. 24.- 9.-1986 samt sønnen Martin, født d. 13.-11.-1990.H.H.F. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Astrid Møller.Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 134 ha., heraf 5 ha. eng og 3 ha. skov. Der er forpagtet 49 ha.Stuehus og avlsbygninger brændte i 1984. Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1958 ombygget indvendig i 1985, svinestald fra 1985, kombineret lade og maskinhus fra 1987 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, fabrikskartofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, varm lufts gennemløbstørreri, halmfyr og plansiloer. Maskinstation bruges til kartofler. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.TOFTLUNDVEJ 12, ØSTERGAS- SE MARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751288.GUNNAR LYNGE STIGSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1933, søn af Petra og Laurids Stigsen, gift d. 15.-11.-1963 med Karen Larsen, medhjælpende hustru, født d. 8.- 6.-1945, datter af Johanne og Niels Larsen. Parret har børnene: Ingrid, født d. 25.-4.-1964, Lauge, født d. 17.-2.-1966, Børge,



-376- født d. 21.-5.-1967, Vagn, født d. 18.-2.-1969, Mona, født d. 9.-3.-1973, Michael, født d. 12.-6.-1979, Morten, født d. 3.-3.-1983 og Kirsten, født d. 27.-3.-1986.G.L.S. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra faderen, der købte den som uopdyrket hede omkr. 1929, han opdyrkede selv jorden og byggede gården i 1931.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 10 ha. er plantage. Der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1941. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, løsdriftsstald fra 1974, kombineret lade og spaltestald fra 1979, kombineret lade og maskinhuse fra 1942 og 1974 samt gammelt stuehus fra 1931 senere ombygget til stald. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 5 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. TOFTLUNDVEJ 15, ØSTERGASSE MARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-750360.KONRAD PEDER JENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1934, søn af Nicoline og Nicolai Jensen, gift d. 21.-5.-1959 med Viola Nielsine Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-1.-1938, datter af Sigrid og Kresten Poulsen. Parret har sønnerne: Leif, født d. 23.- 12.-1961 og Kurt, født d. 27.- 4.-1964.K.P.J. er formand for Skærbæk Lokalforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra broderen Hans Christian Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 75 ha., heraf 20 ha. eng, skov og mose.Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976 samt kombineret lade og maskinhuse fra 1970 og 1978. Gården drives med en besætning på 55 årsammekøer, 35 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM- kryds samt 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri og træfyr. Maskinstation bruges til kartofler. Gården drives som et I/S med sønnen Kurt og hans ejendom Birkelev 4, 6780 Skærbæk.TOFTLUNDVEJ 17, "LANDLYST", 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751289. UWE HOECK, gårdejer, født d. 21.-1.-1939, søn af Metta Christine og Christian Mikkelsen Hoeck, gift d. 12.-11.-1961 med Hanne Hansen, medhjælpende hustru, født d. 26.-7.-1941, datter af Amalie og Peter Bonnichsen Hansen. Parret har børnene: Metha Christine, født d. 12.-8.-1962, Amalie, født d. 12.-4.-1965, Peter, født d. 5.-4.-1969 og Hans Jørgen, født d. 30.-6.-1971.U.H. overtog gården d. 1.-11.-1961 fra Mads Jensen.Ejendomsskyld 800.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. skov, eng og mose.Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1928, kostald fra 1979, lader fra 1950 og 1975 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 40 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM, derudover er der hestestutteri på gården. Der er 3 traktorer, kornsilo og gennemløbs tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-377- TOFTLUNDVEJ 19, GASSE MARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751753. JENS KARL MARTIN PEDERSEN, husmand, født d. 4.-10.-1926, søn af Anne Margrethe og Peder Martin Pedersen, gift d. 2.-4.-1953 med Helga Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.-4.-1932, datter af Olga og Ernst Frederik Ferdinan Hansen. Parret har børnene: Anne Margretha, født d. 6.-6.-1953, Hans Oluf, født d.3.-12.-1954, Marianne, født d. 17.-5.-1956, Helene, født d. 4.-5.-1958, Olga Kjerstine, født d. 4.-8.-1959 og Ingeborg, født d. 29.-3.-1962.J.K.M.P. er fhv. forvalter for Skærbæk Eksportstalde. Han overtog gården d. 1.-4.- 1961 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården som et statshusmandsbrug. Ejendomsskyld 530.000. Areal 20,5 ha.Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1961 og maskinhus fra 1964. Gården drives med en besætning på 7 årsamme- køer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af Kødkvægsrace samt 1 tyr af racen Limousine, desuden er der en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt, endvidere er der 3 heste samt 14 moderfår og 7 moskusænder. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.TOFTLUNDVEJ 23, GASSE MARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752256.SVEND KELLER, landmand, født d. 22.-9.-1944, søn af Anne Marie og Peter Hansen Keller, bor sammen med Inger Damkjær, husmor, født d. 27.-4.-1938, datter af Anna Elisabeth og Niels Hansen Wittenkamp.S.K. er specialarbejder. Han overtog gården d. 15.-3.-1966 fra Johan Wittenkamp. Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. mose og krat. Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1955 og ombygget indvendig i 1967-68, lader fra 1955 og 1970 samt maskinhus fra 1968. Gårdens besætning er på 1 årsammeko og 1 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.TOFTLUNDVEJ 24, ØSTERGAS- SE MARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751985.MARIE STIGSEN POPP, gårdejer, født d. 21.-5.-1930, datter af Vilhelmine Frederikke og Thorvald Stigsen, gift d. 11.-7.-1952 med Peter Møller, landmand, født d. 4.-7.-1913, søn af Hansine Elise og Hans Jørgen Møller. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 23.-12.-1953,Thorvald, født d. 2.-7.-1955, Karen Marie, født d. 31.-8.-1957 og Leif, født d. 25.-2.- 1961. M.S.P. blev d. 26.-9.-1986 gift med Hans Christian Popp.M.S.P. er hjemmehjælper, hun er medlem af bestyrelsen for Husholdningsforeningen og Ungdomsforeningen F.O. West samt tillidsmand for Hjemmehjælperne. Hun overtog gården d. 2.-2.-1980 fra broderen Peter Krogh Stigsen.Ejendomsskyld 670.000. Areal 76 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1948. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1981, lade fra omkr. 1925 og maskinhus fra 1930.



-378-TOFTLUNDVEJ 67, HØNN1NG MARK, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-826276.HALVOR SKOV, gårdejer, født d. 4.-12.-1936, søn af Sigrid og Åge Skov, gift d. 13.- 10.-1959 med Inger Stougaard, husmor, født d. 14.-3.-1941, datter af Dorit og Karen og Poul Stougaard. Parret har børnene: Ole, født d. 17.-9.-1963 og Vibeke, født d. 9.-11.-1972.H.S. er døgnplejer og repræsentant i Nørre Rangstrup Landboforening. Han overtog gården i 1983 fra Anders Nielsen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1924 samt lade fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rug, hvede, ærter, raps og byg.H.S. ejer og driver også "Lindet Kro", Arnumvej 74, 6520 Toftlund.TØNDER VEJ 80, MOSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751131.KJELD THYSSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1949, søn af Maja og Josias Skak Thyssen, gift d. 24.-11.-1979 med Inge Marie Hübschmann, medhjælpende hustru/teknisk tegner, født d. 19.-4.-1956, datter af Johanne og Thomas Hübschmann. Parret har børnene: Lotte, født d. 1.-7.-1979, Jens, født d. 24.-5.-1982 og Jacob, født d. 29.-12.-1985. K.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 78 ha., der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1900 om- og tilbygget senest i 1978, spaltestald til ungdyr fra 1975, lade fra 1900, maskinhus fra 1980, gylletanke og udendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 73 årskøer, 80 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 60 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 gyllevogn, kornsilo og varm lufts gennemløbs tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.K.T. ejer og driver også Tøndervej 84, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 680.000. Areal 18,5 ha. Stuehuset er udlejet, og avlsbygningerne drives sammen med Tøndervej 80.TØNDERVEJ 87, MOSBØL, 6780 SKÆRBÆK.EJVIND JOHANSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 27.-10.-1956, søn af Anne Kjerstine og Harald Schmidt, bor sammen med Lissy Henningsen, hjælpedame, født d. 17.-8.-1947, datter af Jensine og Hans Jacobsen. Parret har børnene: Linda, Lene, Lea og Tina. E.J.S. driver maskinstation, han har været på Ladelund og RiberKjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra D.L.A.Ejendomsskyld 990.000. Areal 38,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, svinestald fra 1979 samt kombineret lade og maskinhus fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.TØNDERVEJ 93, BARSBØL, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751399.MADS PETER LASSEN, landmand, født d. 1.-2.-1926, søn af Lucia og Martin Lassen, gift d. 1.-3.-1952 med Ingrid Mathilde Hansen, medhjælpende hustru/plejehjemsmed- arbejder, født d. 28.-6.-1931, datter af Klara Marie og Christian Madsen Hansen. Parret har sønnen Benny, født d. 14.-12.-1963.M.P.L. er sektionsfører i Luftmeddelekorpset for Skærbæk. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Aage Sørensen.
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Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

Ejendomsskyld 640.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 12 ha.Tøndervej 93's stuehus er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1948, lade fra 1948 senere ombygget til stald og maskinhus fra 1967. Gården drives med en besætning på 18 ungdyr og 10 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs.
ULLERUPVEJ 76, ULLERUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752570. HANS-JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1934, søn af Rigmor og Johannes Christensen, gift d. 20.-6.-1959 med Inga Mowinckel, lærer, født d. 15.-6.- 1936, datter af Kamma og Karl Mowinckel. Parret har børnene: Svend Erik, født d. 25.-7.-1960, Henrik, født d. 10.-6.-1962 og Marianne, født d. 26.-8.-1964.H.J.C. er skoleinspektør. Han overtog gården d. 1.-9.-1964 fra Gunnar Jensen. Ejendomsskyld 460.000. Areal 6,8 ha.Stuehuset er opført i 1849 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1849 ombygget til værksted i 1981, lade fra 1986 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en besætning på 29 moderfår og 1 vædder. Der er 1 traktor samt jordvarme til stuehus.ULLERUPVEJ 86, ULLERUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751284.JOHAN STAMP, gårdejer, født d. 3.-8.-1927, søn af Maren og Niels Stamp, gift d. 26.-5.-1958 med Abeline Nissen, medhjælpende hustru, født d. 11.-7.-1923, datter af Dorthea og Otto Nissen. Parret har børnene: Niels, født d. 21.-2.-1961 og Dorthe, født d. 4.-9.-1962.J.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Sønnen Niels har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. J.S. er medlem af bestyrelsen for Skærbæk Idrætsforening samt gymnastikinstruktør i Tønder Amts Idrætsforening. Han forpagtede gården fra 1955 til overtagelsen i 1960 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der drives som et I/S med sønnen Niels.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 7 ha.Alle bygninger brændte i 1939. Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940, spaltestald til ungdyr og maskinhus begge fra 1974, svinestalde fra 1940 og 1969, lader fra 1940 og 1953 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en slagte- svineproduktion på 250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri, staldvarme til stuehus samt fuldfoderblander. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ULLERUPVEJ 87, ULLERUP, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751299.JAKOB JOHANSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1963, søn af Birgit og Peter Gotfred Johansen.J.J. er specialarbejder og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-2.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1927.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 87 ha., heraf 3 ha. skov.



-380- Ullerupvej 87's stuehus er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1906 ombygget til kvæg i 1973 samt maskinhus fra 1990. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.
VASEVEJ 5, "VASEGAARDEN", GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757177.INGE MARIE MIKKELSEN, forpagter, født d. 30.-10.-1950, datter af Lilly og Svend Albrecht- sen, gift d. 23.-2.-1974 med Niels Fahlen Mikkelsen, landmand, født d. 25.-8.-1948, søn af Grethe og Iwan Fahlen Mikkelsen. Parret har sønnerne: Jimmy, født d. 4.-9.-1968 og Henrik, født d. 10.-8.-1974.N.F.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. I.M.M. har forpagtet gården siden d. 1.-6.-1986 fra Jannik Ebbesen.Ejendomsskyld 870.000. Areal 31 ha., heraf 0,7 ha. mose og krat. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1880 ombygget til kvæg i 1974, lade fra omkr. 1968 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Der er 2 traktorer, halmfyr og fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VESTER GASSE 1, VESTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751175.FREDERIK MADSEN TIMMERBY, gårdejer, født d. 3.-9.-1934, søn af Bodil og Anders Timmerby, gift d. 14.-11.-1959 med Sine Markussen, medhjælpende hustru, født d. 29.-3.-1938, datter af Elfrida Louise og Leonhardt Markussen. Parret har børnene: Bodil, født d. 16.-8.-1960, Helle, født d. 7.-2.-1962, Anders, født d. 2.-12.-1963, Jørn, født d. 15.-7.-1967 og Torben, født d. 16.-11.-1972.F.M.T. forpagtede gården fra d. 1.-11.-1959 til overtagelsen d. 1.-7.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1756. Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er 14 ha. eng.Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961 tilbygget i 1975, svinestald fra 1962 senere ombygget til kalve, kombineret lade og maskinhus samt foderhus begge fra 1975. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer, 4 ungdyr og 150 stude af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. Der er 4 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til høst og gylleudkørsel.VESTER GASSE 5, "MARIUSMINDE", VESTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 751395.DAGNY SØRENSEN, husmand, født d. 23.-4.-1935, datter af Karen Johanne og Otto Stenger, gift d. 6.-6.-1953 med Laurids Sørensen, landmand, født d. 30.-11.-1926, død d. 27.-2.-1977, søn af Marie og Hans Sørensen. Parret har børnene: Hans Otto, født d. 1.-10.-1953, Kurt, født d. 9.-11.-1955 og Karin, født d. 13.-1.-1958.L.S. var i flere år formand for Skærbæk Sogns Husmandsforening. D.S. overtog gården



-381- d. 1.-5.-1961 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 980.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1934 ombygget til kvæg flere gange senest i 1979, desuden er der lade fra 1979. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Kurt hjælper til på gården.VESTER GASSE 11, GÅRDKROG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751382.HENNING OUTZEN, landmand, født d. 25.-6.-1945, søn af Metha og Villy Outzen, gift d. 12.-11.-1966 med Sonni Cathrine Møller, fabriksarbejder, født d. 26.-4.-1946, datter af Petra og Jes Møller. Parret har børnene: Jan, født d. 16.-5.-1967, Kent, født d. 26.-7.-1970 og Anette, født d. 6.-7.-1976.H.O. er slagteriarbejder samt opkøber af kvier til eksport. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 850.000. Areal 32 ha., der er forpagtet 7 ha.Alle bygninger brændte i 1951. Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 udvidet i 1976, svinestald fra 1951 ombygget til spaltestald til ungdyr i 1977, maskin- og foderhus begge fra 1983 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 stude og 50 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. VESTERHAVSVEJ 11, NØRRE TVISMARK, 6792 RØMØ, tlf. 74- 755123.ARNE KNUDSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1923, søn af Rigmor og Hans Poulsen Knudsen, gift d. 9.-12.-1954 med Hilda Bundesen, medhjælpende hustru, født d. 15.-8.-1933, datter af Kirstine og Herman Bundesen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 14.-4.- 1955, Rigmor, født d. 14.-5.- 1957, Hans, født d. 15.-4.-1959 og Ellen, født d. 12.-6.-1965.A.K. overtog gården d. 1.-10.-1970 fra faderen.Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 64 ha., heraf 13 ha. marsk og eng.Stuehuset er opført i 1766 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1766 om- og tilbygget i 1973 samt lader fra 1964 og 1983. Gården drives med en besætning på 12 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM samt blandet, desuden er der 150 moderfår og 1 ged. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.VESTERVEJ 35, "DAL- GAARD", JUVRE, 6792 RØMØ, tlf. 74-755172.CARLO GUNDESEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1924, søn af Petrine og Carl Gundesen, gift med Christine Lassen, medhjælpende hustru, født d. 11.-12.- 1921, datter- af Frederikke og Nis Lassen.C.G. er stationsleder på Redningstation Rømø, han har tidligere været medlem af bestyrelsen for SkærbækKommunes Landboforening. Han overtog gården d. 1.-10.-1952 fra faderen, som købte



-382- den i 1935. Ejendomsskyld 600.000. Areal 39,3 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er frasolgt 20 ha. klitareal.Stuehuset er opført i 1891 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941, svinestald fra 1962 ombygget til kvæg i 1976, lade fra 1964 samt maskinhuse fra 1953 og 1963. Gården drives med en besætning på 20-25 græskreaturer om sommeren. Planteproduktionens salgsafgrøder er hø og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts korntørreri.

på gården, som før tilhørte hans fader.Ejendomsskyld 870.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret, stald fra omkr. 1850, kombineret lade og stald fra

VESTERVE3 42, 3UVRE, 6792 RØMØ, tlf. 74-755278.3ENS CARL og ANDREAS HANSEN, gårdejere. 3.C.H. er født d. 1.-9.-1948, søn af Helga og Elius Hansen. A.H. er født d. 21.-9.- 1954.3.C.H. er fisker. A.H. arbejder som chauffør på maskinstation. De overtog gården d. 1.-4.-1982 fra 3ørgen 3essen. 3.C.H.'s fader Elius Hansen har været forpagter12 ha. Der er forpagtet 10 ha. Avlsbygningerne består af kvæg- 1990 samt maskinhus fra omkr.1940. Gården drives med en besætning på 60 stude af racen SDM samt 100 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og hø. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V1NUMVE3 67, VINUM, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-754373.KORNELIUS KRISTEN 30RGENSEN, husmand, født d. 10.-3.-1916, søn af Karoline og Kresten 3ørgensen, gift d. 29.-9.-1948 med Helga Søndergård, husmor, født d. 21.- 9.-1927, datter af Dagny og Alfred Søndergård. Parret har børnene: Dagny, født d. 26.-12.-1950 og Finn, født d. ??.-10.-1953.K.K.3. overtog gården i 1948 fra Hans Knudsen.Ejendomsskyld 530.000. Areal 13,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 og lade fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.VODDERVE3 8, VODDER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757329.VAGN FEDDERSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1943, søn af Karen Abelone og Anton Feddersen, gift d. 29.-5.-1970 med Margit 3ulius, medhjælpende hustru, født d. 3.-6.-1948, datter af Mette Kirstine og Ejnar 3ulius. Parret har sønnerne: 3an, født d. 21.-6.-1972 og Søren, født d. 19.-8.-1976.V.F. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra sviger forældrene, som købte den i 1947.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, svinestald fra 1856 bruges nu til kvæg, kombineret lade og maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøde



-383- er korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til snitning.V.F. ejer desuden bygningerne på Voddervej 9, 6780 Skærbæk. De består af gammel svinestald, ny stald fra 1980, kornsilo, gennemløbstørreri og lade fra 1975.VODDERVEJ 12, VODDER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757415.HANS MARTIN JEFSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1964, søn af Ketty og Hans Jefsen, gift d. 9.-8.-1986 med Irene Holm Mogensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-8.- 1964, datter af Karna og Mogens Holm Mogensen. Parret har børnene: Johannes, født d. 12.-11.-1989 og Kathrine, født d. 15.-1.-1991.H.M.J. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler, han er formand for Luthersk Missionsk Ungdomsforening i Skærbæk. Han overtog gården d. 15.-12.-1990 fra Peter Hansen Barsballe.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 85 ha., heraf 8 ha. skov.Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1904 delvis ombygget til svin i 1968, kostald og maskinhus begge fra 1968, lade fra 1982 og gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, M ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til snitning.

Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha., heraf 8 ha.

VRÅ SKOVVEJ 3, "VRAAGAARD", VRÅ, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 757187.JØRGEN JESSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1960, søn af Anny og Erik Jessen.J.J. har været på Tønder og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1766. skov. Der er forpagtet 16,5 ha.Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, heste- og svinestald fra 1925 ombygget til kostald i 1958 og igen ombygget til spaltestald i 1979, løsdriftsstald fra 1990, kombineret lade og maskinhus i rundbuehal fra 1973 samt gylletank. Gården drives med en bebesætning på 60 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, varm lufts korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VRÅ SKOVVEJ 5, VRÅ, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757115.ROLF HAHN, gårdejer, født d. 10.-6.-1947, søn af Anna og August Hahn, gift d. 5.-6.-1971 med Inger Dransfeldt, institutionsleder, født d. 3.-7.-1950, datter af Agnes og Ejnar Dransfeldt. Parret har børnene: Sofus, født d. 3.-1.-1973 og Anja, født d. 25.-7.-1974.R.H. er husbondafløser og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 25.-7.-1970 fra Thora og Hermann Warming.Ejendomsskyld 660.000. Areal 19,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1950 ombygget til heste i 1976, lade fra 1950 og 



rundbuehal fra 1975. Gårdens besætning er på 30 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. V. ÅBØLLINGVEJ 1, "GRANLY", VESTER ÅBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753183.EGON MADS HANSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1941, søn af Marie Christine Vibe og Hans Jørgen Hansen, gift d. 27.-5.-1978 med Irene Margit Elisabeth Larsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1953, datter af Lilly Larsen. Parret har børnene: Gurli, født d. 24.-7.-1979 og Jan, født d. 22.-6.-1981.E.M.H. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra faderen, som købte den i 1930. Ejendomsskyld 990.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1,5 ha. skov og 4,5 ha. marskjord.Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, svinestalde fra omkr. 1870 og 1959, lade fra 1940 samt kombineret lade og maskinhus fra 1991. Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 130 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. ÅBØLLINGVEJ 8, VESTER ÅBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753570.HELGE JENSEN, landmand, født d. 7.-2.-1958, søn af Karen og Jørgen Christian Olling Jensen, gift d. 10.-8.-1985 med Ragnhild Fredslund Petersen, medhjælpende hustru, født d. 29.-9.-1962, datter af Sigrid og Jens Fredslund Petersen. Parret har sønnerne: Peter, født d. 13.-12.-1988 og Søren, født d. 15.-4.-1986.H.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udstykket i 1922 fra slægtsgården V. Åbøllingvej 12.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1922 udvidet i 1967 og ombygget til kvæg i 1976, kombineret lade og maskinhus fra 1988 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 43 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. ÅBØLLINGVEJ 12, VESTER ÅBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753181.OLAV CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1943, søn af Mary og Eli Christian Jensen, gift d. 5.-8.-1967 med Ely Anna-Lise Rasmussen, sygehjælper, født d. 4.-10.-1947, datter af Inge og Arthur Rasmussen. Parret har børnene: Lene Lykke, født d. 13.-12.-1967, Lars Pahus, født d. 7.-6.-1970 og Christine Marie, født d. 7.-10.-1978.O.C.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er fhv. bestyrelsesmedlem i Brug-



-385- sen samt medlem af Brøns Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1700.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 50,8 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 10 ha. er marskjord. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1922 ombygget til spaltestald for ungdyr i 1976, kostald fra 1975, svinestald fra 1930 senere ombygget til heste, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1922 og gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der 3 heste til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri, staldvarme til stuehus samt kraftfodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.V. ÅBØLLINGVEJ 18, VESTER ÅBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753157.HANS PETER EVALD MAURIT- SEN, gårdejer, født d. 26.-7.- 1954, søn af Doris og Viggo Mouritsen , gift d. 14.-8.-1982 med Bente Sørensen, kontorassistent, født d. 18.-8.-1957, datter af Anne og Aage Sørensen. Parret har børnene: Sandra, født d. 21.-6.- 1984 og Steffen, født d. 24.-5.- 1989.H.P.E.M. har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af Svinebrugsudvalget i Toftlund. Han overtog gården d. 15.-7.-1984 fra Børge Nielsen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47,6 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 2 ha. er skov og krat og 27 ha. er marskjord. Der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1968 og loftet er udbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1920 ombygget til farestald i 1972, fravænnings- stald fra 1972, klimastald og lade i rundbuehal begge fra 1988, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 2.400 små- grise årligt samt en besætning på 6 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. ÅBØLLINGVEJ 19, "VESTER- GAARD", VESTER ÅBØLLING, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753688. LEIF HOLM SØRENSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1958, søn af Marie Holm og Arne Kristian Sørensen, gift d. 13.-6.-1981 med Hanne Nørgaard Jørgensen, butiksassistent, født d. 7.-11.- 1961, datter af Karin og Arne Jørgensen. Parret har børnene: Karsten, født d. 23.-8.-1982 og Irene, født d. 10.-11.-1987.L.H.S. har været på Borris og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.- 11.-1984 fra Anton Jensen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet 3,5 ha. Stuehuset er opført omkr. 1700 og restaureret efter brand i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus begge fra 1973, kombineret lade og stald fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-386- V. ÅBØLLINGVEJ 22, VESTER ÅBØLL1NG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-753271.EJNAR ANDRESEN, landmand, født d. 11.-8.-1934, søn af Anne Kathrine og Mandus Andresen, gift d. 18.-8.-1956 med Gudrun Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-5.-1935, datter af Ane Marie og Karl Jørgensen. Parret har børnene: Gert, født d. 30.-11.-1956 og Anne Marie, født d. 27.-2.-1958.E.A. byggede gården på jord overtaget d. 1.-4.-1957 fra Statens Jordlovsudvalg.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 31 ha., 10 ha. er marsk jord. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1957 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1957, kostald og spaltestald til ungdyr fra 1973 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 40 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ØSTERLUNDVEJ 4, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757272. KAJ JENSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1949, søn af Kirstine og Jens Jensen.K.J. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.-9.-1972 fra faderen, som købte den i 1935. Ejendomsskyld 980.000. Areal 25,4 ha., heraf 2 ha. marskjord. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1983-84. Avlsbygningerne består af kostald fra 1972 ombygget i 1992, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1992 og gylletank. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til snitning. På gården af ansat 1 skoleelev.

8.-1968 og Peter Niels, født d. 28.-6.-1971.

ØSTERLUNDVEJ 20, ØSTERL- UND, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 757315.ANTON MARIUS TØNDER JENSEN, gårdejer, født d. 18.-1.- 1942, søn af Metha Marie og Peter Anholm Jensen, gift d. 7.- 11.-1964 med Johanne Løbner Jessen, medhjælpende hustru, født d. 19.-3.-1946, datter af Anna og Schack Jessen. Parret har børnene: Betty, født d. 20.-A.M.T.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen i Leverandørforeningen for Borden Mejeri. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra Maren og Anton Petersen.Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 31. ha., heraf tilkøbt 2 ha., 4 ha. er eng. Der er forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom-



-387- bineret kvægstald og lade fra 1954 ombygget til kvæg i 1968 og tilbygget i 1974, lade fra 1971, maskinhus fra 1975, kombineret foderlade og kalvestald fra 1989, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. ØSTER LUNDVEJ 25, "LANDLYST", GÄNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757351.LEIF JAKOB HEINSVIG, gårdejer, født d. 10.-9.-1950, søn af Dagmar og Hans Jakob Heinsvig, gift d. 1.-8.-1980 med Gerda Thyssen Ebbesen, social- og sundhedsassistent, født d. 24.-2.-1959, datter af Marie og Anders Ebbesen. Parret har børnene: Dion, født d. 23.-9.-1981 og Ina, født d. 3.-11.-1985.L.J.H. er gravemester. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Adser Skau Karstens. Ejendomsskyld 620.000. Areal 5,7 ha., heraf 0,1 ha. sø. Der er bortforpagtet 4 ha. Stuehuset er opført i 1969 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958 senere ombygget til stuehus og svinestald, desuden er der svinestald og lade begge fra 1958. I søen avler man Dansk Flodkrebs. Der er 2 traktorer på gården.ØSTERLUNDVEJ 29, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757269.JENS CHRISTIAN POULSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1943, søn af Jensine og Marius Poulsen, gift d. 16.-11.-1964 med Connie Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 10.- 11.-1945, datter af Anne Cathrine og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Anita, født d. 16.-3.-1964, Orla, født d. 8.-12.-1965 og Frank, født d. 7.-1.-1972.J.C.P. forpagtede gården fra d. 1.-4.-1965 til overtagelsen d. 1.-4.-1970 fra faderen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 12 ha. Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1950 om- og tilbygget til kvæg i 1967, rundbuestald fra 1978, lade i rundbuehal og foderhus begge fra 1974 samt maskinhus fra 1967. Gården drives med en besætning på 74 årskøer og 90 ungdyr af racerne SDM og RDM samt 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racen Hereford, desuden er der en svineproduktion på 8 årssøer, der sælges 160 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer og fodersiloer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.J.C.P. ejer og driver også Østerlundvej 19, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 680.000. Areal 32 ha. Stuehuset er udlejet, og staldbygningerne drives fra Østerlundvej 29.ØSTERLUNDVEJ 37, GÅNSAGER, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-757112.THORVALD STIGSEN MØLLER, gårdejer, født d. 2.-7.-1955, søn af Marie og Peter Møller, gift d. 24.-7.-1979 med Henny Irene Olsen, sygehjælper, født d. 23.-3.-1956, datter af Anna Ketty og Hans Christian Olsen. Parret har børnene: Winnie, født d. 26.-7.-1977 og Dirch, født d. 15.-6.-1981.T.S.M. driver entreprenørforretning fra ejendommen og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1980 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 625.000. Areal 37 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kombineret lade og maskinhus fra 1955 samt udhus med hestestald. Gårdens besætning er på 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver.



-388-ØSTERLUNDVEJ 41, ØSTERLUND, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-867170.ERIK CHRISTIAN HANSEN, landmand, født d. 23.-2.-1947, søn af Anne og Adolf Hansen, gift d. 21.-2.-1976 med Marie Riggeisen, husmor, født d. 26.-11.-1953, datter af Anne og Hans A. Riggeisen. Parret har sønnerne: Hans Erik, født d. 12.-7.-1976 og Leif, født d. 19.-10.-1981.E.C.H. overtog gården d. 1.-4.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.Ejendomsskyld 660.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 4 ha. er fredsskov. Der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, kostald fra 1972 og kalvestald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1930. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 35 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, kornsilo, kraftfodersilo, silo til roepiller samt melassetank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅBENRÅVEJ 45, "BØGEVANG", BØGEVANG, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751022.OTTO BRUNHØJ JENSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1943, søn af Mariane og Hans Brunhøj Jensen, gift d. 23.-9.-1967 med Ida Til- gaard, kontorassistent, født d. 16.-2.-1943, datter af Karoline og Antoni Tilgaard. Parret har børnene: Lone, født d. 18.-3.-1968 og Claus, født d. 4.-11.-1969. O.B.J. er drifsleder på Skærbæk Eksportstald, han er medlem af bestyrelsen for Dansk Jagtforening og Korthårklubben samt i repræsentantskabet for Dansk Varmblod. Han overtog gården d. 1.-5.-1981 fra Hans Hørløck.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 ombygget til heste i 1985, svinestalde fra 1974 og 1979, lade fra 1977 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt, desuden er der 4 årsammekøer, 2 ungdyr, 2 slagtekalve og en tyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst m.m. På gården er ansat 1 medhjælper.ÅBENRÅVEJ 50, VESTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751476.NIELS ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1932, søn af Julia og Knud Nielsen, gift d. 20.-3.-1976 med Lis Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 23.-12.-1936, datter af Klara og Ejnar Christian Sørensen. Parret har børnene: Søren, født d. 24.-9.- 1963 og Susanne, født d. 21.-8.-1966.N.E.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra faderen, som købte den i 1942.Areal 36 ha., der er forpagtet 8 ha.Bygningerne brændte i 1919. Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1919 ombygget til svin i 1973, svinestald og lade begge fra 1919, værksted fra 1984, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, staldvarme til stuehus, anparter i vindmølle samt 2 gastætte siloer.ÅBENRÅVEJ 53, VESTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751754.VILLY JØRGENSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1941, søn af Christine og Marinus Jørgensen, gift d. 30.-10.-1965 med Yrsa Christensen, butiksassistent, født d. 14.-11.- 1945, datter af Hanne og Martin Christensen. Parret har sønnerne: Allan, født d.



-389- 20.-9.-1966, Gert, født d. 16.-4.- 1969 og Johnny, født d. 5.-7.-1973. Villy Jørgensen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra Niels Tæstesen.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 60 ha., der er forpagtet 30 ha. Stuehuset er opført omkr. 1790 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 ombygget indvendig i 1978, ungdyrstald fra 1978, kombineret lade og maskinhus fra 1976, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM samt 100 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.ÅBENRÅVEJ 83, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752774.ALFRED STENGER, gårdejer, født d. 29.-9.-1951, søn af Gudrun og Ejnar Stenger, gift d. 21.-7.-1979 med Else Jepsen, slagteriarbejder, født d. 12.-7.-1956, datter af Ditte og Andreas Jepsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 5.-12.-1976, Gudrun, født d. 16.-12.-1978 og Karl Martin, født d. 23.-12.-1980.A.S. er fisker. Han overtog gården d. 1.-12.-1983 fra Bertel Knudsen.Ejendomsskyld 540.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er bortforpagtet 11 ha. Stuehuset er opført i 1850 og restaureret fra 1983-90. Avlsbygningerne består af svinestald 1950 ombygget til stuehus i 1985, kombineret kvæg-, svine- og hestestald fra 1850 ombygget indvendig fra 1983-90 samt kombineret lade og maskinhus fra 1850. På gården er der 1 hest. Der er 1 traktor og anparter i vindmølle.ÅBENRÅVEJ 109, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751523.ARNE JAKOBSEN SANDVED, gårdejer, født d. 21.-12.-1961, søn af Mette Lise og Josef Sandved, gift d. 20.-10.-1984 med Christine Mathilde Bonnichsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-4.-1960, datter af Mathilde og Etlef Bonnichsen. Parret har døtre- ne: Vicki, født d. 1.-2.-1988, Sanne, født d. 5.-11.-1989 og Randi, født d. 27.-8.-1991. A.J.S. har været på Tønder Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Øster Gasse Ungdomsforening. Han forpagtede gården fra 1983 til overtagelsen d. 1.-1.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 103 ha., heraf tilkøbt 66 ha., 5,5 ha. er skov og mose. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1901 restaureret og udbygget i 1991. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestalde fra 1901 og 1964 begge ombygget til kostald 1979 og udvidet i 1991, spaltestald til ungdyr, foderhus samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 medhjælper.ÅBENRÅVEJ 115, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751761.ALFRED JEPSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1958, søn af Jensine og Peter Krog Jepsen, gift d. 8.-6.-1985 med Mette Korsholm, beskæftigelsesvejleder, født d. 25.-1.-1958, datter af Oda og Svend Korsholm. Parret har datteren Alice, født d. 13.-12.-1986. A.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1983 og resten d. 1.-1.-1993 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1923.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 28 ha.



-390- Åbenråvej 115's stuehus er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1950 ombygget til kvæg med riste og spalter i 1990, lade fra 1950, maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 18 slag- tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kornog ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til snitning.ÅBENRÅVEJ 125, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751580.ESKE NIELSEN JACOBSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1931, søn af Ingeborg Cathrine og Niels Nielsen Jacobsen, gift d. 26.-3.-1959 med Lis Steffensen, medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1937, datter af Minna og Peder Hansen Steffensen. Parret har sønnerne: Svend, født d. 18.-4.-1960, Henning, født d. 23.-4.-1961 og Jens, født d. 11.-11.-1964. E.N.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra. 1959 til overtagelsen d. 1.-4.-1965 fra faderen, som købte den omkr. 1930.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 31 ha. Der er forpagtet 2,7 ha. Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1914, lade fra 1914 om- og tilbygget til stald i 1953, lader fra 1937 og 1953 samt maskinhuse fra 1974 og 1986. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 24 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts plantørreri og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.ÅBENRÅVEJ 127, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 752179.ANDERS ANDREAS BJERRUM, landmand, født d. 19.-2.-1943, søn af Kirstine og Villads Bjer- rum, bor sammen med Grethe Hansen, dagplejer, født d. 19.- 11.-1946, datter af Karen og Johannes Ingeman Pedersen. G.H. har børnene: Kirsten, født d. 17.-2.-1967 og Allan, født d. 18.-6.-1970.A.A.B. driver lidt maskinstation fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra bedstefaderen, som byggede den i 1914.Ejendomsskyld 550.000. Areal 10 ha. Der er frasolgt 15 ha. og 5 ha. er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestalde fra 1914 og 1938 begge ombygget til heste i 1985, lader fra 1914 og 1938 samt maskinhus fra 1977. Gårdens besætning er på 8 avlsheste af racen Dansk Varmblod og Fjordheste samt 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, kornsilo, varm lufts korntørreri samt div. maskiner til maskinstation.ÅBENRÅVEJ 133, "VIBEGÅRDEN", ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-752273. ANDERS SØRENSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1956, søn af Marie og Ingo Sørensen, bor sammen med Ida Østergaard Nielsen, smørrebrødsjomfru, født d. 5.-8.-1957, datter af Inger og Hans Østergaard Nielsen. Parret har børnene: Søren, født d. 15.-6.-1985 og Marlene, født d. 27.-9.-1991.



-391- Anders Sørensen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Sønderjyllands Kvægavlsforening SDM samt kasserer i Øster Gasse Forsamlingshus. Han overtog halvpart i gården d. 1.-6.-1979 og resten d. 1.-6.-1990 fra faderen, som købte den i 1957.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 2,5 ha. er skov. Der er forpagtet 31 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret senest fra 1975-80. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1964, kostald fra 1974 ombygget til ungdyr i 1990, kostald fra 1979, maskinhus fra 1976, gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 93 årskøer, 170 ungdyr, 35 slagtekalve og 25 stude af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 90 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til snifning. På gården er ansat 1 medhjælper.A.S. ejer og driver også Åbenråvej 134, 6780 Skærbæk. Ejendomsskyld 850.000. Areal 30,5 ha. Stuehuset bruges som medarbejderbolig.ÅBENRÅVEJ 137, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 751697.GOTFRED CHISTENSEN, landmand, født d. 20.-8.-1929, søn af Ida og Chresten Christensen, gift d. 14.-12.-1963 med Lore Hansen, medhjælpende hustru, født d. 4.-5.-1933, datter af Magdalene og Lorenz Hansen. Parret har døtrene: Brigitte, født d. 14.-4.-1955, Else, født d. 8.-11.- 1965 og Anitta, født 30.-3.-1972.G.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra faderen, som købte den i april 1929.Ejendomsskyld 650.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1947 udvidet i 1970, svinestald fra 1947 ombygget til kvæg i 1970, hestestald fra 1947, lader fra 1947 og 1980 samt maskinhuse fra 1970 og 1980. Gården drives med en besætning på 17 årskøer, 20 ungdyr og 10 stude af racen DRK samt 4 års- ammekøer og 4 ungdyr af racen Blonde d'Aquitaine, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 medhjælper. ÅBENRÅVEJ 139, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 751696.VILLY HILDFRED STIGSEN, landmand, født d. 5.-4.-1939, søn af Petre og Laurids Stigsen, gift d. 1.-4.-1961 med Magda Stenger, medhjælpende hustru, født d. 8.- 10.-1932, datter af Johanne og Otto Stenger. Parret har sønnen Freddy, født d. 10.-5.-1963.V.H.S. overtog gården d. 1.-4.-



-392- 1961 fra Thorkild Terkilsen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 44,8 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha., der er 2 ha. skov. Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1900 om- og tilbygget til kvæg i 1964, lade fra 1983 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 33 ungdyr og 13slagtekalve af racen SDM samt 14 årsammekøer, 7 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. ÄBENRÄVEJ 140, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74- 752263.TAGE JEFSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1956, søn af Signe og Søren Jefsen, gift d. 18.-7.-1987 med Gitte Freudendahl, teknisk assistent, født d. 13.-4.-1965, datter af Ebba og Wilbur Freudendahl. Parret har børnene: Iben, født d. 2.-5.-1988 og Ruben, født d. 8.-8.-1991.T.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for Slagteriregion Syd, formand for Tønder Atletikforening og medlem af bestyrelsen for Vandværket. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1791 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 ombygget til svin i 1969, svinestalde fra 1964 og 1980, maskinhuse fra 1975 og 1987, foderlade fra 1975 og gylletanke. Gården drives med svineproduktion på 135 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri, 4 fodersiloer samt jordvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.

Andreas Svensen.

ÅBENRÅVEJ 151, ØSTER GASSE, 6780 SKÆRBÆK, tlf. 74-751598.MADS BONNIKSEN JENSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1934, søn af Bothilde og Robert Jensen, gift d. 10.-9.-1960 med Anna Kirstine Christensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-4.-1935, datter af Jenny og Andreas Christensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 21.- 1.-1961, Per, født d. 21.-5.-1962, Birgitte, født d. 11.-12.-1965 og Alice, født d. 12.-9.-1967.M.B.J. overtog gården d. 1.-11.-1964 fraEjendomsskyld 1.150.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 12 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 restaureret og ombygget i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, kombineret lade og spaltestald til ungdyr fra 1978, svinestald fra 1964 ombygget til kvæg i 1964 samt kombineret lade og maskinhus fra 1965. Gården drives med en besætning på 500 moderfår af racen Texel. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri.



-393-

SUNDEVED KOMMUNE

AVNBØLGÅRDVEJ 6, "AVNBØL- GÅRD", AVNBØLGÅRD, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461195. CHRISTEN LEI, gårdejer, født d. 18.-10.-1944, søn af Anne og Carl Christian Lei, gift d. 17.- 7.-1971 med Solvejg Kortbæk Andersen, medhjælpende hustru, født d. 7.-5.-1945, datter af Ragnhild og Jens Andersen. Parret har sønnerne: Carl Christian, født d. 2.-10.-1973, Jens, født d. 19.-1.-1975 og Jakob, født d. 24.-7.-1979.C.L. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er formand for Sundeved Andelsfoderstofforening. S.K.A. har tidligere været medlem af Skolenævnet i 2 perioder og er nu medlem af Amtsbestyrelsen for Skole og Samfund. C.L. overtog halvpart i gården i 1972 og resten i 1983 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kan føres tilbage til 1543.Ejendomsskyld 5.200.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 3 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1919 efter brand og løbende restaureret, desuden er der medarbejderhus fra 1947 og parcelhus fra 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1920 bruges idag til forskellige ting, svinestald fra omkr. 1920 ændret til kornlade i 1978, svinestalde fra 1960, 1976 og 1988, lade fra omkr. 1920, maskinhuse fra 1953 og 1976 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der produceres 4.000 slagtesvin årligt, desuden er der 20 moderfår til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere.C.L. ejer og driver også "Rørhave", Årø 210, 6100 Haderslev. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 40 ha., hvoraf 25 ha. er dyrkbar.AVNBØLØSTENVEJ 69, "TINGVEJGAARD", AVNBØLØSTEN, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461352.LORENS PETER LORENZEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1961, søn af Theora Elbjerg og Viggo Chisten Lorenzen, gift d. 20.-7.-1991 med Linda Matzen, sygeplejerske, født d. 23.-9.-1963, datter af Frieda og Johan Matzen. Parret har sønnen Kresten, født d. 28.-7.-1990.L.P.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra faderen. Gården kan føres tilbage til omkr. 1640.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 3,5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1881 restaureret og moderniseret løbende især i 1991, desuden er der aftægtshus fra omkr. 1800 renoveret i 1962 og 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 ændret til sostald i 1986, svinestald fra omkr. 1800 renoveret flere gange senest i 1965, lade fra omkr. 1920, lade fra omkr. 1800 renoveret i 1920, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer,



-394- der sælges 3.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng. AVNBØLØSTENVEJ 73, "AVN- BØLLUND", AVNBØLØSTEN, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461610. GEORG LORENSEN SOLMER, gårdejer, født d. 23.-3.-1947, søn af Marie og Jørgen Lorensen Sol- mer, gift d. 10.-10.-1970 med Elin Phillipsen, medhjælpende hustru/ medejer, født d. 26.-4.-1947, datter af Kathrine og Johan Phillipsen. Parret har sønnerne: Jørgen, født d. 4.-1.-1973 og Johan, født d. 19.-9.-1974.G.L.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1976 fra E.P.'s far. Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3,5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1901 restaureret og modernisert i 1982-84. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og maskinhus alle fra 1983 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, halmopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 2 medhjælpere.G.L.S. ejer og driver også Piilgårdsvej 4, Avnbølmark, 6400 Sønderborg.BASAAVEJ 5, "HØJLUND", VESTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467163.ARNE CORNELIUS JENSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1927, søn af Rigmor og Viggo Jensen, gift d. 10.-10.-1952 med Ester Alexan- dersen, gårdejer/medhjælpende hustru, født 11.-10.-1929, datter af Anne Marie og Peder Alexan- dersen. Parret har børnene: Peder, født d. 16.-4.-1955, Rigmor, født d. 23.-5.-1957 og Tove, født d. 21.-3.-1959.A.C.J. driver maskinstation fra gården under navnet "Højlund Maskinstation I/S", han har været på Korinth Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1952 fra E.J.'s moder. Nuværende ejere er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1830. Areal 10 ha., der er frasolgt 20 ha. og forpagtet 47 ha.Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af sostald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 8 traktorer, 2 mejetærskere, 3 skårlægningsmaskiner samt div. moderne landbrugsmaskiner til brug for maskintationen. På maskinstationen er ansat 4 faste medhjælpere samt deltidsmedhjælpere i sæsonen.BLANSGÄRDSMARK 5, BLANSGÄRDSMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461183. CHRISTIAN ANDREAS PETERSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1940, søn af Marie Cathrine og Asmus Petersen, gift d. 23.-10.-1965 med Ingeborg Jensen, kantinemedhjælper, født d. 30.-9.-1940, datter af Marie Cathrine og Andreas Jensen. Parret har sønnerne: Søren, født d. 22.-4.-1966, Henning, født d. 30.-4.-1967 og Torben, født d. 4.-7.-1973.C.A.P. er pedel på Strandhjem, Brunsnæs og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som
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ende af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer og 1

har været i slægtens eje siden 1856.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 9,4 ha., der er forpagtet 5,5 ha. Blansgårdsmark 5's stuehus er opført omkr. 1835 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1835 senere ændret, svinestald og maskinhus begge fra 1976 samt lader fra 1912 og 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståmejetærsker.BLANS NØRREMARK 4, BLANS NØRREMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461318.HANS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1942, søn af Anna Margretha og Jens Petersen.H.P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 13,5 ha., der er forpagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968 siden renoveret, svinestald fra 1965, maskinhus fra 1971 udvidet i 1980, foderhus fra 1975, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 38 ungdyr og 11 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts korntørreri.Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. BLANS NØRREMARK 24B, "STEMMENSBJERG", BLANS NØRREMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461319.CHRISTIAN JENSEN AGERLEY, gårdejer, født d. 16.-6.-1922, søn af Margaretha og Jørgen Jensen Agerley, gift d. 11.-11.-1950 med Ellen Castensen, født d. 19.-12.- 1922, datter af Ellen og Jens Castensen. Parret har børnene: Christian, født d. 1.-4.-1953 og Margrethe, født d. 25.-9.-1955.C.J.A. er medlem af Sundeved Kommunes Kommunalbestyrelse og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1948 til overtagelsen i 1956 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5,8 ha., 2,5 ha. er eng. Der er forpagtet 9,3 ha.Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 senere ændret til svinestald, svinestald og lade begge fra 1928, kyllingehus fra 1972 og maskinhus fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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ende af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer og 1

har været i slægtens eje siden 1856.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 9,4 ha., der er forpagtet 5,5 ha. Blansgårdsmark 5's stuehus er opført omkr. 1835 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1835 senere ændret, svinestald og maskinhus begge fra 1976 samt lader fra 1912 og 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståmejetærsker.BLANS NØRREMARK 4, BLANS NØRREMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461318.HANS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1942, søn af Anna Margretha og Jens Petersen.H.P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 13,5 ha., der er forpagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968 siden renoveret, svinestald fra 1965, maskinhus fra 1971 udvidet i 1980, foderhus fra 1975, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 38 ungdyr og 11 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts korntørreri.Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. BLANS NØRREMARK 24B, "STEMMENSBJERG", BLANS NØRREMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461319.CHRISTIAN JENSEN AGERLEY, gårdejer, født d. 16.-6.-1922, søn af Margaretha og Jørgen Jensen Agerley, gift d. 11.-11.-1950 med Ellen Castensen, født d. 19.-12.- 1922, datter af Ellen og Jens Castensen. Parret har børnene: Christian, født d. 1.-4.-1953 og Margrethe, født d. 25.-9.-1955.C.J.A. er medlem af Sundeved Kommunes Kommunalbestyrelse og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1948 til overtagelsen i 1956 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5,8 ha., 2,5 ha. er eng. Der er forpagtet 9,3 ha.Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 senere ændret til svinestald, svinestald og lade begge fra 1928, kyllingehus fra 1972 og maskinhus fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-396- BLANS NØRREMARK 34, "NØRREGÅRD", BLANS NØRREMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 461311.HANS ERIK CLAUSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1937, søn af Cathrine og Hans Clausen, gift d. 18.-5.-1963 med Valborg Rost- gaard Andersen, sygeplejerske, født d. 22.-3.-1939, datter af Kirsten og Ejnar Rostgaard Andersen. Parret har børnene: Karen, født d. 14.-10.-1964, Hans, født d. 9.-3.-1966 og Kirsten, født d. 12.-3.-1975. H.E.C. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for S.A.F. Han overtog gården d. 1.-3.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som oprindeligt stammer fra 1750.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 37 ha., heraf 1,8 ha. skov og 2 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 restaureret og ændret i 1943 samt moderniseret i 1970'erne. Avlsbygningerne består af kvægstald renoveret og ændret til svinestald i 1970, svinestald renoveret i 1970 samt udvidet og renoveret i 1977, fedekalvestald fra 1975, lade ændret til svin i 1970, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt samt en fedekalve- produktion på 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, gasopvarmet korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.BLANSSKOV 2, BLANSSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 461468.JOHAN LAURITZEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1945, søn af Else og Johannes Lauritsen, gift d. 16.-6.-1968 med Ingelise Henriksen, medhjælpende hustru, født d. 1.-10.-1945, datter af Rosa og Kristian Henriksen. Parret har børnene: Johannes, født d. 15.- 1.-1969, Thomas, født d. 15.-12.- 1971 og Mette, født 16.-11.-1975.J.L. har været på Høng Landbrugsskole, han har tidligere været formand for Planteavlsudvalget under Landboforeningen for Als og Sundeved samt været medlem af bestyrelsen for Landboforeningen for Als og Sundeved og er idag kredsrepræsentant i Avnbøl Kreds for M.D. Food samt formand for Venstre i Sundeved. I.H. er medlem af kommunalbestyrelsen for Sundeved Kommune samt formand for Socialudvalget og medlem af Økonomisk Udvalg. J.L. overtog gården i 1973 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 48,5 ha., heraf 6 ha. skov og eng. Der er forpagtet 25,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1700 løbende restaureret og ændret, desuden er der aftægtshus fra 1972, gammel aftægtsbolig benyttes som fodermesterbolig. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1950 udvidet i 1972, svinestald ændret til kvægstald i 1972, kyllingehus fra 1964 senere ændret, kyllingehus fra 1961, foderhus fra 1976, maskinhus og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 64 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey samt en produktion på 50.000 kyllingerne årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.



-397- BLANSSKOVVEJ 5, BLANS, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461438. JES JØRGEN KRAG, gårdejer, født d. 1.-9.-1942, søn af Elen C. M. og Jep Krag, gift d. 28.-1.- 1967 med Christine Lydiksen, medhjælpende hustru/gårdejer, født d. 25.-7.-1944, datter af Ellen og Hans Christian Lydiksen. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 22.-8.-1968, Ellen Christine, født d. 6.-1.-1970,Hans Christian, født d. 20.-3.-1979, Anne Lene, født d. 28.-4.-1984 og Jes Jacob, født d. 11.-12.-1985.J.J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-1.-1967 fra svigerfaderen. Gården kan føres tilbage til omkr. 1650.Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er frasolgt 1 ha., 3 ha. er skov. Der er forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1650 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald renoveret og udvidet efter 1945 bruges idag som svinestald, maskinhus fra 1972 samt svinestald og lade. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BLANS ØSTERMARK 2B, "MIDTMARK", BLANS ØSTERMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 461315.POUL BERTELSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1921, søn af Kathrine og Valdemar Bertelsen, gift d. 28.-11.-1947 med Cicilie Jensen, medhjælpende hustru, født d. 7.-7.-1924, datter af Marie og Frederik Jensen. Parret har børnene: Flemming, født d.19.-12.-1948, Kirsten, født d. 5.-10.-1952, Svend Erik, født d. 17.-8.-1956 og Knud, født d. 27.-12.-1963.P.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1947 fra Hans Christian Petersen.Ejendomsskyld 730.000. Areal 8,6 ha.Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1850 og maskinhus fra 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, gasopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BLANS ØSTERMARK 5, BLANS ØSTERMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461989.JØRGEN JENSEN AGERLEY, gårdejer, født d. 12.-2.-1948, søn af Margrethe og Jens Jensen Agerley, gift d. 28.-12.-1974 med Grethe Marie Hedemann Nielsen, lærer, født d. 4.-12.-1951, datter af Anne Marie og Valdemar Hedemann Nielsen. Parret har børnene: Jens Michael, født 24.-6.-1975,



-398-Marie Louise, født d. 24.-5.-1977 og Stephan, født d. 28.-3.-1981.J.J.A. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er indehaver af Handelsfirmaet "Biscoe", der bl.a. sælger et eget udviklet landbrugsprodukt. Han overtog gården d. 1.-5.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1750.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 48 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 ændret til svinestald i 1964, svinestald fra 1860 renoveret og ændret til sostald siden, svinestald fra 1936 ændret til ammekøer i 1985, lade fra 1899 ændret til maskinhus i 1991, lade fra 1936 og gylletank. Gården drives med en besætning på 18 årsammekøer af racen Charolais samt en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt, Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og lucerne. Der er 3 traktorer, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.J.J.A. ejer og driver også Kirkebjerg 9, Grøngrøft, 6200 Åbenrå. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 20 ha. På gården drives ungdyrproduktion på 150 stk. årligt, som passes af 1 medhjælper.

desuden er der en nyopstartet vildsvineproduktion.

BLANS ØSTERMARK 9, "KNARHØJ", BLANS ØSTERMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461328.ERLING KNARHØJ PETERSEN, gårdejer, født d. 15.- 2.-1946, søn af Marie og Christen Hansen Petersen, gift d. 25.-6.-1966 med Merry Petersen, medhjælpende hustru, født d. 16.- 9.-1945, datter af Marie- chen og Lorens Petersen.Parret har børnene: Lene, født d. 5.-8.-1966 og Jan, født d. 8.-12.-1969.E.K.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1978 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 28 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der er forpagtet 17,5 ha. Stuehuset er opført i 1827 restaureret og moderniseret omfattende fra 1990-91. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1972 og 1980, værksted fra 1982, lade fra 1924, maskinhus fra 1987, hestestald ændret til garage samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejertærsker, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.E.K.P. ejer og driver også Blans Østermark 6, Sønderborg. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha. Jorden fra Bækgade 10, Blans, 6400 Sønderborg er tilkøbt ialt 5,5 ha.BLANS ØSTERMARK 16, BLANS ØSTERMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461327. HANS ANDRESEN THOMSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1931, søn af Elise Margrethe og Hans Thomsen, gift d. 3.-11.-1962 med Kirsten Magdalene Nissen, medhjælpende hustru, født d. 20.-11.-1937, datter af Kristine og Jørgen Peter Nissen. Parret har børnene: Margrethe, født d. 2.-3.-1963, Erik, født d. 11.-6.-1964 og Jens, født d. 16.-11.-1968.H.A.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
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planteproduktion bestående af raps, hvede og byg,

Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 11,6 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 2,5 ha.Blans Østermark 16's stuehus er opført i 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1750 ændret til svinestald i 1967, svinestald fra 1750 siden renoveret, kyllingehuse fra 1962 og 1972, lade fra 1914 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende medDer er 2 traktorer, 1 mejetærsker,kornsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. H.A.T. ejer og driver også Blans Østermark 4, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld 700.000. Areal 8,5 ha.BOJSKOVSKOV 17, BOJSKOV- SKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-650983.HANS PETER STEFFENSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1951, søn af Ellen og Hans Jørgen Steffensen, gift d. 4.-12.-1956 med Else Marie Michelsen, køkkenleder, født d. 7.-4.-1955, datter af Kathrine og Peter Michelsen. Parret har døtrene: Kathrine, født d. 4.-8.- 1980 og Marianne, født d. 22.-2.- 1983.H.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Slagteriregion Syd, Landboforeningen for Als og Sundeved samt Landsudvalget for Svin. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra Poul Erik Nielsen.Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 38 ha.Gården brændte i 1933. Stuehuset er genopført i 1933 ændret og moderniseret flere gange senest i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 ændret til svinesti i 1976 og renoveret i 1987, svinestald fra 1933, maskinhuse fra 1978, 1982 og 1990 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 260 årssøer, der sælges 3.200 smågrise og 2.800 salgtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til pløjning. På gården er ansat 2 medhjælpere.BOJSKOV5KOV 22, BOJSKOV- SKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-651581.VIGGO MARCUSSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1935, søn af Margrethe og Hans. Marcussen, gift i 1958 med Margrethe Jørgensen, køkkenmedhjælper, født d. 28.- 9.-1937, datter af Anno og Jørgen Jørgensen. Parret har børnene: Jytte, født d. 3.-12.-1958, Hans Jørgen, født d. 11.-6.-1960,Bente Margrethe, født d. 7.-3.-1962 og Sonja, født d. 9.-7.-1965.V.M. overtog gården d. 15.-3.-1963 fra Christine Andersen.Ejendomsskyld 469.600. Areal 11,3 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.Stuehuset er opført i 1860 restaureret og moderniseret især i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1860 renoveret i 1963 og udvidet i 1970, lade fra omkr. 1900



-400- renoveret i 1989, s vinestald og maskinhus. Gården drives med en besætning på 5 årskøer, 12 ungdyr og 2 slagtekalve af racen SDM samt 1 årsammeko. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BOJSKOVSKOV 24, "MARIESMINDE", BOJSKOVSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 651499.CLAUS RICHEL LAMBERT PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1960, søn af Marie Christine og Henning Lambert Pedersen, gift d. 22.-6.-1990 med Janny Koning, landbrugstekniker, født d. 20.-7.-1965, datter af Siet og Jacob Koning, Holland.C.R.L.P. har været på Bygholm Landbrugsskole og er revisor for Lokalhistorisk Forening for Sundeved. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra forældrene. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1756.Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., 0,5 ha. er skov. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret, desuden er der aftægtshus fra 1986. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1700 renoveret og ændret til sostald i 1976, svinestalde fra 1910 og 1987, sostalde fra 1976 og 1986, klimastald fra 1986, lade fra 1914 senere ændret til foderhus, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 195 årssøer, der sælges 2.500 små- grise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo og vindmølle. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 medhjælper.BOJSKOVVEJ 28, "BOJSKOV", BOJSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461205.HANS-EDVARD KUSELER, gårdejer, født d. 18.-5.-1931, søn af Christine og Edvarld Wilhelm Kuseler, gift d. 13.-7.-1957 med Astrid Sibbesen, medhjælpende hustru, født d. 20.-5.-1937, datter af Dorothea og Christian Sibbesen. Parret har børnene: Finn Edvard, født d. 4.-7.-1958, Sten, født d. 5.-7.-1960, Lars Christian, født d. 15.-3.-1963 og Dorthe Christine, født d. 8.-8.-1966.H.E.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Skovdyrkningsforeningen for Sønderjylland, medlem af kommunalbestyrelsen for Sundeved Kommune og medlem af Overvoldgiftsretten for Sønderjyllands Amt. Han overtog gården d. 1.- 8.-1957 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1877. Gårdens historie kan føres tilbage til 1601, de første ejere var greverne Ahlefeld-Søgård.Ejendomsskyld 5.750.000. Areal 162 ha., heraf tilkøbt 3 ha. skov, 19 ha. er skov og 8 ha. er eng. Der er forpagtet 40,5 ha.Stuehuset er opført i 1777 ændret og moderniseret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1884 ændret til kyllinger i 1962 og til svin i 1974, lade ændret til kornlager med tørreri, svinestald fra 1974, hestestald ændret til svinestald i 1960, kornmagasin fra 1879 senere ændret, maskinhuse fra 1914 og 1979 samt gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, vinterbyg, vårbyg og rajgræsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærkser, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. Svinestaldene er udlejet til sønnerne, som også hjælper til på gården. BROBØLVEJ 9, "KJÆRSGAARD", BLANS, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461251.JØRGEN JØRGENSEN CLAUSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1935, søn af Marie og Christian Clausen, gift d. 11.-10.-1975 med Kirsten Fanø, lærer, født d. 20.- 4.-1948, datter af Else og Knud Fanø. Parret har sønnerne: Karsten, født d. 19.-2.-1978 og Henrik, født d. 7.-7.-1981.



-401- 3.3.C. har været på Slangerup Landbrugsskole, han er formand for Ungdomsforeningens Klubhus, formand for Kursus- og Mødeudvalget i S.I. Sønderborg Hovedkreds, udvalgsmedlem under Kursus- og Mødeudvalget i S.I.'s Amtskreds, udpeget af S.I. for at deltage i DAT's bestyrelse samt medlem af bestyrelsen i Grænseforeningen for Sønderjyllands Amt og Sundeved Venstre. K.F. er medlem af bestyrelsen for Sundeved Folkeuniversitet og tidligere aktiv i Sottrup Ungdomsforening. 3.3.C. forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen i 1970 fra Christine Kjær. Gården kan føres tilbage til omkr. 1700.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 3,5 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1854 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 senere renoveret, s vinestald fra 1854 senere ændret til kvægstald, lade fra 1910, maskinhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 19 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BROBØLVE3 13, "STREFFEL- GÅRD", BLANS, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461414.PETER 3ESSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1934, søn af Helga Margrethe og 3es 3essen, gift d. 15.- 10.-1960 med Astrid Asmussen Lyck, medhjælpende hustru, født d. 28.-6.-1939, datter af Erna og 3ens Asmussen Lyck. Parret har børnene: Mette, født d. 18.-10.- 1962 og Søren, født d. 23.-5.- 1966.P.3. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 0,5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1854 renoveret og udvidet med aftægt i 1954 og senere moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 udvidet i 1967, svinestald fra 1912, hestestald ændret til garage og kyllingeproduktion, lade fra 1912 senere lagt indunder kvægstalden, maskinhus fra 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM samt en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt, desuden er der en slagtekyllingeproduktion på 12.500 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, gasopvarmet korntørreri samt staldvarme til stuehus.BROBØLVE3 21, "BROBØLGÅRD", BROBØL, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461796. CHRISTIAN THOMSON MØLLER, gårdejer, født d. 20.-7.-1959, søn af Ingeborg Hedvig og Christian Hansen Møller, bor sammen med Lone Carstensen, dagplejer, født d. 1.-2.-1957, datter af Clara og Hans Carstensen. Parret har sønnerne: 3esper, født d. 12.-7.-1979 og Hans Christian, født d. 22.-6.-1990.C.T.M. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog første halvdel af gården i 1988 og resten d. 31.-12.-1990. Nuværende ejer er 8. generation på gården.Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 66 ha., heraf 4 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1833 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1940 anvendes idag som lager, minkstalde fra 1984 og 1988, maskinhus fra 1945 samt kombineret lade og maskinhus fra 1987. Gården drives som minkfarm med 480 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og græsfrø. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt markarbejdet.BØGEVE3 4, "LINDH03GAARD", NYBØL, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-469001 og 74-467389.PETER BERTRAM, gårdejer. Omtales under Snogbæk Nederby 17, 6400 Sønderborg.



-402- Peter Bertram overtog gården i 1990 fra Uffe Christensen.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 31 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 21 ha.Stuehuset er opført i 1859 restaureret omkr. 1920 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973 udvidet i 1975 og ændret til kyllinghus i 1982, svinestalde fra 1973 og 1982, kyllingehus og kornlade samt halmlade alle fra 1982 og maskinhus fra 1975 udvidet i 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt samt en kyllingeproduktion på 250.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og havre. Der er plansilo, olieopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.P.B. ejer og driver også "Damgaard", Snogbæk Nederby 17, Snogbæk, 6400 Sønderborg.ECKERSBERGVEJ 18, BLANS, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461470.PETER DENSEN HANSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1936, søn af Edla Mathilde og Hans Christian Hansen, gift d. 16.-5.-1959 med Marie Christine Clausen, overassistent, født d. 24.-10.-1937, datter af Katrine og Otto Clausen. Parret har sønnerne: Preben, født d. 10.-11.-1959 og Claus Erik, født d. 9.-4.-1968.P.D.H. overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Henrik Petersen.Ejendomsskyld 800.000. Areal 10,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.Gården nedbrændte i 1957. Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1957 renoveret og ændret til kvægstald i 1968, lade fra 1957 og foderhus fra 1968. Gården drives med en besætning på 41 stude. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og havre. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.P.D.H. ejer og driver også Eckersbergvej 15, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 2 ha. er skov. Kvægstalden blev ændret til svinestald i 1972, desuden er der maskinhus og særskilt aftægtshus.GAMMELSKOVVEJ 4, KOBBERHOLM, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-651497.CHRISTIAN KJÆR KAAD, gårdejer, født d. 8.-3.-1930, søn af Eline og Hans Kaad, gift d. 11.-5.-1957 med Kristine Mehlskov Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 18.-4.-1932, datter af Marie og Jens Sørensen. Parret har børnene: Elin Marie, født d. 14.-2.-1959 og Frede, født d. 3.-8.-1961.C.K.K. overtog gården d. 1.-5.-1957 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 840.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1,3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1924 samt maskinhus fra omkr. 1965. Gården drives med en besætning på 10 årskøer, 16 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GL. LANDEVEJ 20, VESTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467339.HANS NISSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1929, søn af Anne Margrethe og Christian Nissen, gift i 1963 med Inge Marie Gaare, sygehusmedhjælper, født d. 28.-4.-1940, datter af Karen og Peter Gaare. Parret har sønnerne: Kjeld, Hans Jørn, Bent Erik og Henning.H.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra faderen. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 29 ha.Stuehuset er genopført efter brand i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ændret til svinestald i 1980, svinestald fra 1909 renoveret i 1980 og lade fra 1909. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200



-403- stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med varm lufts tørreri.. Maskinstation bruges til skårlægning. Sønnen Hans Jørn har delvis forpagtet gården, som et led i generationsskiftet.GL. LANDEVEJ 26, "BIRKHOLM", 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 467155.PETER ASMUSSEN LYCK, gårdejer, født d. 12.-3.-1957, søn af Gerda og Ejner Bertram Lyck, gift d. 16.-7.-1983 med Bodil Filt Jensen, sygeplejerske, født d. 30.-4.-1958, datter af Kirsten og Filt Jensen. Parret har sønnerne: Christian, født d. 3.-1.-1986 og Jacob, født d. 14.-8.-1989.P.A.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er uddannet landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole, han er udvalgsmedlem i Landboforeningen for Als og Sundeved. Han overtog halvpart i gården i 1985 fra faderen, som købte den i 1958 som et statshusmandsbrug. Gården drives som "Birkholm I/S".Ejendomsskyld 3.260.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 21,5 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 26,5 ha.Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 ændret til svinestald i 1965 samt renoveret flere gange senest i 1990, svinestald fra 1957 renoveret flere gange senest i 1990, svinestald fra 1971 renoveret i 1985, svinestald fra 1974 renoveret i 1988, svinestalde fra 1981 og 1983, farestalde fra 1985 og 1988, maskinhus fra 1978 og gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 165 årssøer, der sælges 550 smågrise og 2.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Den daglige drift forestås af P.A.L. og hans forældre. Det gamle stuehus fra 1957 er idag udlejningsejendom.HØJSVEJ 3, "ULLERUP NØRGAARD", 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461370.JOHAN PHILIPSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1929, søn af Johanne og Jens Philipsen, gift d. 24.-11.-1953 med Elna Hvidberg Jensen, medhjælpende hustru, født d. 20.-1.- 1927, datter af Karen og Marius Jensen. Parret har børnene: Jens, født d. 26.-2.-1955, Karen, født d. 2.-5.-1959, Kristian, født d. 14.-6.-1960 og Jørgen Marius, født d. 6.-1.-1962.J.P. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har tidligere været medlem af Ullerup Sogns Menighedsråd og er nu bestyrelsesmedlem i Sønderjydsk Skoleforening. Han forpagtede gården fra 1953 til overtagelsen i 1961 fra moderen. Gården er kendt og beskrevet tilbage til det 16. århundrede.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. skov. Der er bortforpagtet 12 ha. Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1700 ændret og udvidet løbende samt renoveret i 1972, svinestald fra 1700 udvidet i 1965, hønsehus fra omkr. 1960, lade fra omkr. 1700 udvidet i 1930 og maskinhus. Gården drives med en besætning på 12 ungdyr og 8 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, gasopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.KASMOSEVEJ 4, "KVÆRNGAARD", VESTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467404.PETER CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1930, søn af Christine og Hans Hansen, gift d. 20.-7.-1960 med Mariane Christiansen, gårdejer/medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1938, datter af Eline og Peter Christiansen. Parret har sønnerne: Hans Peter, født d. 7.-12.-1961 og Bo, født d. 11.-2.-1965.P.C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra faderen, 



som købte den i 1934. Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet ca. 50 ha.En del af gårdens avlsbygninger brændte i 1989. Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1985, 1987 og 1989, kornlade fra 1989, maskinhuse fra 1967 og 1978, fodehus og gylletanke. Desuden er der en medarbejderbolig fra 1973 og et pacelhus købt i 1977. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der produceres 8.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. Sønnerne hjælper til på gården. P.C.H. købte i 1976 M.C.'s fødegård Sejersvej 7, Rinkenæs, 4281 Gørlev. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha. P.C.H. ejer også Bøgevej 2, Nybøl, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 27,5 ha.KASMOSEVE3 9, "KASMOSEDAM", VESTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467385.30RGEN BERTRAM, gårdejer, født d. 31.-5.-1943, søn af Christine og Peter Bertram, gift d.22.- 6.-1968 med Kirsten Christensen, medhjælpende hustru, født d. 26.-11.-1945, datter af Nicoline og Rudolf Christensen. Parret har datteren Susanne, født d. 12.-12.-1970.3.B. har været på Korinth Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Sundeved Andelskasse,i 1987 opfandt og udviklede han tandslibemaskine til smågrise, der markedsføredes fra oktober 1990 under navnet "Pigmatic 110". Han overtog gården d. 1.-6-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1897.Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 52 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er forpagtet 32 ha.Stuehuset er opført i 1752 ændret og moderniseret især i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 ændret til svinestald og renoveret senest i 1985, sostald fra 1977, farestald fra 1988, kombineret svinestald og kyllingehus fra 1964 renoveret i 1985, svinestald fra 1990, halmlade fra 1987, maskinhuse fra 1974 og 1981 samt gylletanke. De gamle møllebygninger brændte i 1964 og blev genopført på "Kasmosedam". Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der produceres 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, halmfyr og vindmølle. Maskinstation bruges til skårlægning og halmpresning. På gården er ansat 2 medhjælpere.3.B. ejer og driver også "Henriksminde", Philipsborgvej 17, 6400 Sønderborg.KIDINGVE3 2, "PONDEROSA", BO3SKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461785.ANDERS 30RGENSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1955, søn af Agnes og Viggo 3ørgensen, gift d. 19.- 5.-1982 med Inge Lise Hansen, assistent, født d. 27.-3.-1956, datter af Karna og Hans Hansen. Parret har datteren Charlotte, født d. 7.-9.-1984.A.3. har været på Korinth ogGråsten landbrugsskoler. Han overtog gården i juni 1980 fra Willy Ohlsen.Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 9,1 ha.



-W5-Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade ændret til svin omkr. 1976 og renoveret i 1984, svinestald fra 1976 renoveret i 1988, løbeafdeling fra 1984, kombineret lade og maskinhus fra 1977 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 98 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KIDINGVEJ 3, BOJSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461189. VIGGO JENSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1925, søn af Anna og Christian Jensen, gift d. 24.- 3.-1956 med Bodil Ihle, medhjælpende hustru, født d. 24.-3.-1936, datter af Marie og Otto Ihle. Parret har døtrene: Jette, født d. 3.-12.-1958 og Anne-Grethe, født d. 12.-11.-1962.V.J. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Hans Wollesen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal28 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført i 1939 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1939 ændret til kvægstald og plantørring i 1976, kvægstald fra 1965 udvidet i 1976, sostald fra 1971 renoveret flere gange og senest ændret til kvægstald, halmlade fra 1973, maskinhuse fra 1976 og 1989, foderhus fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 51 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KLINGADE 11, "SKRANDIS- GAARD", AVNBØL, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461234.GUNNAR IVERSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1937, søn af Kirstine og Asmus Iversen. G.I. har børnene: Susanne, født d. 14.-1.- 1966, Inge Lise, født d. 27.-5.- 1969 samt tvillingerne Jens Asmus og Alice Kirstine, født d. 18.-2.-1976.G.I. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i gennem mange generationer. 1963 fra moderen. Gården har været i slægtens ejeEjendomsskyld 2.150.000. Areal 52,4 ha., heraf 4,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1893 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1872 renoveret senest omkr. 1972, svinestald fra 1872, lade fra 1900 ændret til svinestald i 1970, maskinhus og foderhus. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer og 30 ungdyr af racen Charolais samt en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.LANGBRO 2A, "HOLMBOGAARD", ULLERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461286. HANS CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1929, søn af Anna Marie og Nis Clausen, gift d. 12.-11.-1954 med Olga Petersen, udearbejdende, født d. 2.-9.- 1931, datter af Agnes Johanne og Christen Petersen. Parret har børnene: Margrethe, født d. 30.-5.-1955, Hanne, født d. 24.-2.-1958 og Bent, født d. 28.-11.-1961.



-406- Hans C. Clausen har været på Næsgård Landbrugsskole, han er formand for Ullerup Lokalhistorisk Forening samt bestyrelsesmedlem i Slægtsgårdsforeningen for Sønderjylland Syd. Han forpagtede gården fra 1953 til overtagelsen i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 12. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1620. I 1989 blev "Holmbo I/S" oprettet sammen med sønnen Bent, som er gift i 1989 med Zina Birgitte Bach Clausen. Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 43 ha., heraf 2 ha. skov.De gamle bygninger brændte i 1988. Stuehuset er opført i 1834 og løbende moderniseret, desuden er der aftægtsbolig i en del af stuehuset. Avlsbygningerne består af drægtighedsstald, farestald, klimastald, lade og foderhus med fodercentral alle fra 1988, svinestald fra 1980, sostald fra 1974, maskinhus fra 1976 og 3 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 210 årssøer, der produceres 4.500 slagtesvin årligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.LEGBJEGVEJ 9, "LINDEGÅRD", VESTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467112.JENS MØLLER, gårdejer, født d. 28.-2.-1932, søn af Agnes og Jacob Møller, gift d. 15.-11.-1957 med Ellen Sandager, biblioteksmedhjælper, født d. 30.-7.-1935, datter af Margrethe og Christen Sandager. Parret har sønnerne: Jacob, født d. 14.-5.-1958, Christen, født d. 19.-5.-1959, Anders, født d. 20.-8.-1960 og Niels, født d. 19.-9.-1962.J.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1719. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus fra 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 ændret til svinestald i 1987, svinestald fra 1960 renoveret i 1987, lade fra 1910, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LUNDSGAARDSVEJ 17, "LUNDSGÅRD", VESTER SOTTRUP, tlf. 74-467111.KRESTEN PETER SØRENSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1932, søn af Kirstine og Niels Andreas Sørensen, gift d. 12.-4.-1956 med Kata Marie Christensen, gårdejer/med- hjælpende hustru, født d. 18.-8.-1933, datter af Marie og Christen Christensen. Parret har børnene: Niels Christen, født d. 10.-9.-1956, Jens, født d. 11.-9.-1958, Lars, født d. 15.-2.-1961 samt tvillingerne Mads og Anne Mette, født d. 9.-10.-1962.K.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Den Sunde- vedske Landboforening og i S.A.F. Han forpagtede gården fra 1958 til overtagelsen i 1963 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1909 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ændret til svinestald omkr. 1972, svinestald fra 1909 udvidet med



-407- kyllingehus i 1963, lade fra 1909 senere ændret til kornlade, desuden er der maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, gasopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. LUNDSØ 8, LUNDSØ, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467288.JOHANNES WIED, gårdejer, født d. 27.-2.-1923, søn af Mathilde og Jakob Wied.J.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 890.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført i 1797 ændret og udbygget i 1922 og 1945. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1797 udvidet med lade i 1927, desuden er der maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.NYBØL VESTERMARK 3, "LØKKEGÅRD", NYBØL MARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467732.IVER ZACHARIASSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1933, søn af Christine og Hans Zacha- riassen, gift d. 23.-6.-1961 med Else Jensen, medhjælpende hustru, født d. 4.-5.-1939, datter af Elles og Viggo Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 5.-5.-1964, Jens, født d. 5.-5.-1966 og Lis, født d. 1.-1.-1973.I.Z. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1869 ændret til svinestald i 1986, svinestald fra 1869 ændret til kvægstald og igen til svinestald i 1986, svinestald fra 1978 og lade fra 1869. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NYDAMVEJ 12, ØSTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467201.NIELS JØRN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1956, søn af Inger Nilsine og Peter Jørgensen, gift d. 9.-7.-1983 med Tove Meiner, pædagog, født d. 21.-12.- 1954, datter af Else og Franz Christian Helmer Meiner. Parret har børnene: Anne Katrine, født d. 29.-6.-1979 og Simon, født d. 19.-3.-1984. N.J.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. T.M. er medlem af NydamSkoles skolebestyrelse. N.J.J. overtog gården i 1980 fra faderen.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. marginaljord.Stuehuset er opført i 1861 ændret og moderniseret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1988, lade fra 1910 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges 3.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.
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født d. 16.-3.-1948, Doris, født d. 20.-11.-1952, født d. 8.-5.-1960.

NYDAMVEJ 18, "VANGGÅRD", ØSTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467125.VIGGO ALEXANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1921, søn af Kata og Hans Alexandersen, gift d. 24.-7.-1976 med Gerda Elisabeth Bennetzen, husmor, født d. 10.-6.-1925, datter af Anna og Herluf Bennetzen. Parret har børnene: Tove, født d. 7.-2.-1945, Erik, født d. 16.-9.-1946, Jytte, Hans, født d. 25.-2.-1956 og Susanne,V.A. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er medlem af Sønderborgs Skatteråd deraf 3 år som formand, næstformand i Dansk Plantageforsikring, formand for Sottrup Forsamlingshus samt været medlem af Kommunalbestyrelsen. Han forpagtede gården fra 1951 til overtagelsen i 1956 fra moderen. Gården kan føres tilbage til omkr. 1680. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 37,3 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er frasolgt 9,5 ha., 2,5 ha. er skov.Stuehuset er opført i 1854 og ændret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 ændret til svinestald i 1971, svinestald fra 1924 og lade fra 1857 udvidet i 1890. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af lucerne, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.NYDAMVEJ 24, ØSTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467437.CHRISTIAN PAULSEN, gårdejer, søn af Anne og Peter Christian Paulsen, gift d. 27.- 4.-1968 med Chathrine Andersen, medhjælpende hustru, født d. 28.-3.-1940, datter af Mette Marie og Carsten Andersen. Parret har døtrene: Lone, født d. 14.-2.-1969 og Anne, født d. 29.-6.-1972.C.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra Jes Knudsen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 2,5 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1870 og omfattende moderniseret i 1967 og 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 ændret til svinestald i 1972 og renoveret i 1980, svinestald fra 1930 ombygget i 1980, sostald fra 1965, klimastald fra 1985, maskinhus fra 1968 udvidet i 1984 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 skoledreng.NYDAMVEJ 50, ØSTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-465642.TROELS JOHAN LYCK, gårdejer, født d. 14.-3.-1960, søn af Bodil og Johan Asmussen Lyck.T.J.L. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Landboungdom i Sønderborg samt næstformand for Landboungdom i Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1896.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 1 ha. er skov og 3 ha. er eng. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er restaureret i 1982 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1906 ændret, renoveret og udvidet i 1983, lade fra 1908, maskinhus fra 1953, foderhus fra 1983 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 3 traktorer, staldvarme til stuehus samt vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Faderen hjælper til på gården.



-409-NYDAMVEJ 60, "SOTTRUPTRÆER", ØSTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467186.IVER HANSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1937, søn af Johanne Jensine og Iver Hansen, gift d. 13.-5.-1961 med Vita Viftrup, medhjælpende hustru, født d. 10.-10.-1939, datter af Sara og Otto Viftrup. Parret har døtrene: Helle, født d. 28.-2.-1963, Jette, født d. 14.-2.-1965 og Lissi, født d. 10.-2.-1968.I.H. har været på Haslev Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Venstre Sundeved og Sundeved Centret. Han forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen i 1966 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kan føres tilbage til 1711. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført i 1778 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1783 senere ændret, svinestald fra 1931 senere ændret, frugtlade fra 1943, lade fra 1931 og maskinhus fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, græsfrø, hvede, byg samt æbler og pærer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.I.H. ejer og driver også Nydamvej 62, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld 250.000. Areal 6,5 ha., jorden er frugtplantage. NYDAMVEJ 76, ØSTER SOTTRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467460.EJNAR LYCK, gårdejer, født d. 6.-12.-1938, søn af Christine og Chresten Lyck, gift d. 11.-1.-1969 med Kæthe Marie Jensen, deltidsarbejder, født d. 15.-8.-1942, datter af Christiane og Jens Jensen. Parret har sønnerne: Erik, født d. 13.-11.-1969, Søren, født d.2.-5.-1972 og Lars, født d. 6.- 2.-1980.E.L. overtog gården i 1969 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1790 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1907 ændret og renoveret i 1970 samt maskinhus fra 1950. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.NØRREMØLLEVEJ 9, "KJÆRS- GAARD", SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467291. ALBERT SANDAGER, gårdejer, født d. 22.-7.-1928, søn af Margrethe Christine og Christen Albert Christensen Sandager, bor sammen med Edith Lei, udearbejdende, født d. 11.-11.-1934, datter af Marie og Peter Møller. Parret har sønnen: Chresten, født d. 18.-8.-1959.A.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1963 til overtagelsen i 1968 fra faderen, som købte den i 1928.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 31,5 ha., heraf 1 ha. skov.Gården brændte i 1932. Stuehuset er opført i 1932 og løbende moderniseret, desuden er der et parcelhus fra 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1850 renoveret og ændret til svinestald omkr. 1970, kyllingehus fra 1961 senere ændret til lager, svinestald fra 1932 senere ændret og renoveret, svinestald fra 1985, maskinhus fra 1976, kombineret lade og kornsilo samt gylletank. Gården drives med en slagte-



-410- svineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha.

NØRREMØLLEVEJ 12, "ORESØ- GAARD", ØSTER SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 467275.HANS FREDE LEONHARD, gårdejer, født d. 19.-5.-1948, søn af Anne Marie og Alexander Leon- hard.H.F.L. er operatør på J.F. Han overtog gården i 1978 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer, skov.Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1966, svinestald ændret til ungkreaturer i 1979 samt kombineret lade og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.NØRREMØLLEVEJ 15, "MAJSKOV", ØSTER SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467184. PETER LYCKE SCHMIDT, gårdejer, født d. 7.-12.-1933, søn af Anna Marie og Hans Petersen Schmidt, gift d. 25.-4.-1970 med Marie Bonefeld, medhjælpende hustru, født d. 3.-5.-1941, datter af Cathrine og Olav J. Bonefeld. Parret har børnene: Ulla Birgitte, født d. 11.-2.-1971 og Hans Olav, født d. 11.-6.-1972.P.L.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1866. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., heraf 1,5 ha. skov og 3 ha. eng. Stuehuset er opført i 1856 løbende restaureret og moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 ændret til svinestald i 1971, svinestald fra 1959, lade fra 1958 og maskinhus fra 1963. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. OSMARK 5, "BJERGGÅRD", OSMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467292.HENRIK JESSEN ENDERLEIN, gårdejer, født d. 25.-4.-1952, søn af Marie Dorthea og Hans Ender- lein, gift d. 11.-4.-1981 med Anne Marie Madsen, sygeplejerske, født d. 24.-10.-1957, datter af Gerda og Mads Christian Madsen. Parret har børnene: Stine, født d. 28.-8.-1981, Hans, født d. 24.- 3.-1983 og Mads, født 29.-8.-1987.



-411-H.J.E. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Svineproduktionsudvalget Sønderborg, Slagteriregion Syd og Grænseegnens Smågrisesalg. A.M.E. er formand for Sundeved Børnehaveforening og Sottrup Børnehave samt udvalgsmedlem af Skatteankenævnet i Sundeved Kommune. H.J.E. overtog gården i 1977 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1852.Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 28 ha., der er forpagtet 42,5 ha.Stuehuset er opført i 1875 og omfattende moderniseret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 ændret til svinestald i 1970, svinestald fra 1925 renoveret senest i 1978 og samtidig indrettet til pelserum, sostald fra 1974 renoveret og udvidet i 1986, svinestald fra 1977, fravænningsstald fra 1978 renoveret og udvidet i 1986, drægtighedsstald fra 1983, lade fra 1925, lade fra 1976 renoveret og udvidet i 1986, maskinhus fra 1990, foderhus fra 1980 og gylletanke. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 8.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt tårnsilo, gasopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 medhjælper.H.J.E. ejer og driver også A.M.E.'s fødegård Blansskovvej 29, 6400 Sønderborg. Areal 29 ha. På gården er der bygget rævefarm med plads til 200 tæver. H.J.E. ejer og driver også Brobølvej 22, 6400 Sønderborg. Areal 30 ha.

rete, født d. 17.-5.-1966.

OSMARK 10, "OLDSMØLLE", OSMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467194.JØRGEN ANDRESEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 4.-4.-1934, søn af Margrethe og Christian Andresen Schmidt, gift d. 30.-3.-1961 med Ester Anker, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.-1937, datter af Kathrine Dorthea og Hans Anker. Parret har børnene: Carsten, født d. 4.-4.-1963 og Me-J.A.S. er formand for Dan-æg's Regionsudvalg, redaktør for Sottrup Sogns Årsskrift og bestyrelsesmedlem i B.S. Fjerkræ, Bække- og i F.M.B. E.S. er bestyrelsesmedlem i Sundeved Husholdningsforening og i Sundeved Ungdomsskole. J.A.S. overtog gården i 1965 fra moderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1840. Gården kan føres tilbage til 1798.Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 12,8 ha. Stuehuset er opført i 1853 og løbende moderniseret, der er aftægtshus fra 1902, restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af hønsehuse fra 1968, 1974 og 1982, gammel mølleri fra 1853 senere ændret til værksted, foderhus fra 1977 og maskinhus. Gården drives med en produktion på 36.000 årshøns. Der er 2 traktorer, 2 læssetraktorer, netsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper og 2 skoleelever.OSMARK 14, "OLDSTOFT", OSMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-468365.HENNING MICHELSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1961, søn af Cathrine Marie og Peter Michelsen, gift d. 18.-6.-1988 med Connie Cathrine Brock, regnskabschef, født d. 3.-8.-1962, datter af Marie og Ove Petersen Brock. Parret har sønnen Hans Henrik, født d. 9.-11.-1989.H.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.



-412-Areal 39 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1834 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 ændret til svinestald omkr. 1970, svinestalde fra 1867, 1957, 1977, 2 fra 1988 og 1 fra 1990, lade fra 1924, maskinhus fra 1975 og gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres 2.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 medhjælper.PIILGÅRDSVEJ 4, "LILLSØ", AVNBØLMARK, 6400 SØNDERBORG.GEORG LORENSEN SOLMER, gårdejer. Omtales under Avnbøløstenvej 73, 6400 Sønderborg.G.L.S. overtog gården d. 1.-8.-1970 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 4 ha. er skov. Der er forpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1924 renoveret i 1970, lade fra 1919, maskinhus fra 1717 og gylletank. Der er tårnsilo og varm lufts korntørreri.G.L.S. ejer og driver også Avnbøløstenvej 73, 6400 Sønderborg.RUFASVEJ 14, "THORSLYK- GAARD", AVNBØLMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461 101. THOMAS MATTHIESEN HANSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1942, søn af Christine og Jørgen Hansen, gift d. 26.-12.-1965 med Agnethe Good, medhjælpende hustru, født d. 25.-5.-1942, datter af Marie og Claus Good. Parret har sønnerne: Henning, født d. 20.-5.- 1968 og Preben, født d. 23.-10.- 1970.T.M.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1966 til overtagelsen i 1971 fra moderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1630. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 36 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1909 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1920 ændret til svinestald i 1978, svinestald fra omkr. 1920 renoveret i 1977 og udvidet i 1979, maskinhus fra 1979 og lade. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres 750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.RUFASVEJ 19 "SKOVHOLT", AVNBØLMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461404. CHRISTEN KARL CHRISTENSEN DALL, gårdejer, født d. 17.-3.-1948, søn af Charlotte Anne og Christen Christensen Dall, gift d. 13.-7.-1973 med Birthe Thora Vigsø, sygeplejerske, født d. 23.-4.-1949, datter af Sophie og Karl Vigsø. Parret har børnene: Carsten, født d. 2.-11.-1974, Torben, født d. 31.-12.-1976 og Annemarie, født d. 17.-6.-1983.



-416- tens eje siden 1901.Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 19 ha."Vesterskov"s stuehus er opført i 1872 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består kvægstald fra 1872 ændret til svinestald i 1977, svinestald fra 1911 moderniseret i 1977, svinestalde fra 1988 og 1990, lader fra 1873 og1951, foderhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges 7.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og havre. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer, 2 tårnsiloer, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. L.S.B. har en pasningsordning med forældrenes gård på 30 ha.SNOGBÆKVEJ 2, BASÅ, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467524. JENS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1940, søn af Marie og Jens Petersen, gift d. 8.-11.-1969 med Laila Eis, kontorassistent, født d. 7.-8.-1945, datter af Solvejg og Christian Eis.J.P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra faderen. Ejendomsskyld 970.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 udvidet i 1969, svinestald fra 1969, svinestald ændret til kvægstald i 1969, lade fra 1954 ogmaskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

6.-1971, Torben, født d. 1.-2.-1974 og Henrik, født

SNOGBÆKVEJ 9, "BÆKGÅRD", VESTER SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467412.PETER CHRISTENSEN LEI, gårdejer, født d. 16.-12.-1945, søn af Henriette og Hans Christian Christensen Lei, gift d. 2.-8.-1969 med Alice Petersen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1947, datter af Magdalene og Christian M. Petersen. Parret har sønnerne: Hans Christian, født d. 12.-d. 22.-12.-1977.P.C.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Sundeved Andelskasse og S.A.F. Han forpagtede gården fra 1969 til overtagelsen i 1972 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1733.Ejendomsskyld 5.450.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 3 ha. er skov og 3 ha. er marginaljord. Der er forpagtet 103 ha.Stuehuset er opført i 1852 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1852 ændret til svinestald i 1969, lade fra 1941, lade fra 1884 senere ændret til svinestald og igen ændret til lade, maskinhus fra 1979 og 2 gylletanke. Avlsbyg-



-415-P.J.A. overtog gården i 1974 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 3 kyllingehuse opført siden 1970 samt kombineret lade og maskinhus. Gården drives med en kyllingeproduktion på 160.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.

Christine, født d. 12.-1.-1976.

SNOGBÆK NEDERBY 17, "DAM- GAARD", SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467389.PETER BERTRAM, gårdejer, født d. 31.-5.-1943, søn af Christine og Peter Christian Bertram, gift d. 22.-5.-1961 med Marie Staugaard, født d. 23.-8.-1944, datter af Hannah og Hans Peter Staugaard. Parret har børnene: Lars, født d. 21.-5.-1968, Rikke, født d. 4.-4.-1970 og HanneM.S. er kasserer i Sundeved Rideklub. P.B. overtog gården i 1971 fra svigerforældrene. Ejendomsskyld 700.000. Areal 1,3 ha.Stuehuset er opført i 1815 restaureret og moderniseret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 senere ændret til hestestald, hestestald fra før 1900 senere ændret til halmfyr, desuden er der svinestald og lade begge fra før 1900. Gårdens besætning er på 5 heste af racen Dansk Varmblod. Der er halmfyr og vindmølle.P.B. ejer og driver også "Lindhøjgaard", Bøgevej 4, Nybøl, 6400 Sønderborg.SNOGBÆK NEDERBY 20, "HAV- GAARD", SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467233.CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1948, søn af Karta og Jørgen Andersen, gift d. 15.-7.-1972 med Mariann Kristensen, bankassistent, født d. 7.-2.-1949, datter af Lis og Sven- ne Kristensen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 10.-1.-1973, Annette, født d. 27.-1 1.-1975,Eva, født d. 3.-9.-1981 og Anders Christian, født d. 6.-4.-1987.C.A. er slagteriarbejder og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1972 til overtagelsen i april 1977 fra faderen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 39 ha., heraf 1,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1837 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1837 ændret til svinestald i 1984, svinestald fra 1837 ændret til kvægstald i 1979 og igen ændret til svinestald i 1984, svinestald fra 1946, kombineret hestestald og lade fra 1837 ændret til garage og aftægt i 1972, lade fra 1951 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt. Der er 3 traktorer, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.SNOGBÆK NEDERBY 26, "VESTERSKOV", SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 469246.LARS STAUGAARD BERTRAM, gårdejer, født d. 22.-5.-1968, søn af Marie og Peter Bertram, bor sammen med Mette Elisabeth Kryger Sørensen, køkkenassistent, født d. 13.-2.-1968, datter af Birgit Uhre og Kjeld Kryger Sørensen.L.S.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Landboungdom i Sønderborg. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra mormoderen Hannah Margrethe Staugaard. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i siæg-



-414-Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 udbygget i 1968, svinestald fra 1911 senere ændret til kvægstald, desuden er der lade fra 1911. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 45 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. SNOGBÆK NEDERBY 11, SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-468406.KRISTIAN LAUSTEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1960, søn af Jane og Peter Lausten, gift d. 18.-7.- 1987 med Tove Andersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-12.- 1960, datter af Celia og Johannes Andersen. Parret har sønnen Johannes, født d. 11.-4.-1989. K.L. har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler. T.A. har været på Vejlby, Korinth og Gråsten landbrugsskoler. K.L. overtog halvpart i gården i august 1987 fra svigerforældrene, og den drives som et I/S. Nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1727.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 24,5 ha.Stuehuset er opført i 1873 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1858 renoveret og udbygget flere gange senest i 1988, svinestald fra 1900 ændret og udbygget til sostald i 1978, svinestald fra 1960 renoveret og udvidet i 1983, lade fra 1989, maskinhus fra 1973, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 75 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste, som bruges til ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SNOGBÆK NEDERBY 13, "ELBÆKGÅRD", SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467203. HANS og JACOB MARCUSSEN, gårdejere. H.M. er født d. 30.- 1.-1929, og J.M. er født d. 11.- 3.-1925, sønner af Margrethe og Hans Marcussen.J.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Brødrene overtog gården d. 1.-8.-1965 fra faderen. Nuværende ejere er 12. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1500.Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1830 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1874 renoveret i 1954 og udvidet i 1968, svinestald fra 1874 ændret til kvægstald i 1980, lade fra 1874 ændret til svin i 1910, lade fra 1910, maskinhus fra 1972, foderhus fra 1981, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 34 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SNOGBÆK NEDERBY 16, SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467448.POUL JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1946, søn af Elisabeth og Christen Andersen.



-413-C.K.C.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra Thomas Petersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.570.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., 3,1 ha. er skov. Der er forpagtet 41,7 ha.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret, desuden er der særskilt aftægtshus fra 1948 og fodermesterbolig. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 ændret til svinestald i 1978, svinestald fra 1927 renoveret i 1972, lade fra 1927 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, græsfrø, lucerne, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning og halmpresning.

3.P.C. arbejder som chauffør ved Kløvermælk. Han faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.

SANDB3ERGVE3 107A, SAND- B3ERG, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467277.3ENS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1954, søn af Ingeborg og 3ens Christensen, gift d. 11.-5.-1984 med Lisbeth Stegger, medhjælpende hustru, født d. 10.-10.-1956, datter af Lucie og Bent Stegger. Parret har sønnerne: Stefan, født d. 12.-8.-1977 og Morten, født d. 25.-1.-1981.overtog gården d. 1.-5.-1979 fraEjendomsskyld 960.000. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført omkr. 1748 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, lade fra omkr. 1748, maskinhus fra 1960 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 19 årskøer, 19 ungdyr og 9 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og rødsvingel. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.3.P.C. ejer og driver også Nydamvej 74, 6400 Sønderborg. Areal 6,5 ha.SANDB3ERGVE3 110, "SANDB3ERG NØRREMARK", SANDB3ERG, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467144.HANS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1943, søn af Marie og Nicolai Hansen, gift d. 29.-5.-1971 med Karen Lausen, sygeplejerske, født d. 13.-3.-1945, datter af Marie og Peter Lausen. Parret har datteren Anette Marie.H.C.H. har været på Haslev Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet for Sottrup Sogn. Han overtog gården i 1973 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 5 ha. er æbleplantage. Der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1801. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade, som alle brændte i 1968, desuden er der maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståedne af hvede, byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.SNOGBÆK NEDERBY 10, "RÅHAVE", SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 467181.ANDREAS STAUGÅRD, gårdejer, født d. 20.-4.-1929, søn af Christine og Andreas Staugård, gift d. 13.-8.-1955 med Cathrine Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 16.-3.-1931, datter af Anna og Thomas Thomsen. Parret har børnene: Gunnar, født d. 12.-11.-1956, Inge, født d. 12.-5.-1957, Henning, født d. 6.-4.-1961, Bent, født d. 4.-8.-1962 og 3ørn, født d. 2.-7.-1967.A.S. overtog gården i 1952 fra Marie Sørensen.Areal 13 ha., heraf 2 ha. skov og eng.



-417- ningerne til Snogbæk Nederby 7 lejes. Gården drives med en svineproduktion på 330 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 6.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 3 medhjælpere. SNOGBÆKVEJ 21, "DALLSGÅRD", SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467235.CARL CHRISTENSEN DALL, gårdejer, født d. 3.-7.-1927, søn af Marie og Christen Christensen DA11, gift d. 14.-2.-1959 med Kirsten Bertram, medhjælpende hustru, datter af Christine og Peter Bertram. Parret har børnene: Christen Preben, født d. 19.-1.-1961, Hans Christian, født d. 2.-8.-1962 samt tvillingerne Maria og Christel, født d. 1.-6.-1964.C.C.D. har været på Hammerum Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem af Lokalhistorisk Forening for Sottrup Sogn. Han forpagtede gården fra 1959 til overtagelsen i 1964 fra faderen. Oprindeligt blev gården købt sammen med broderen Christen Christian Dall. Nuværende ejer er 12. generation på gården.Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 67,5 ha., heraf 3,5 ha. skov og 5,5 ha. eng. Der er forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført i 1871 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus. Avlsbygningerne består af kvæg- og svine- samt kalvestalde alle fra 1871 og løbende restaureret, ungdyrstald med spalter fra 1971, kornlade, kombineret lade og maskinhus samt gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 80 ungdyr og 25 slag- tekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.SOTTRUPMARK 2, "SIMMERHOLM", SOTTRUPMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467177.JØRGEN NICOLAI CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1913, søn af Elisabeth og Jørgen Nicolai Christensen, gift d. 1.-5.-1938 med Lilly Holmskov, medhjælpende hustru, født d. 20.-9.-1919, datter af Margrethe og Ole Holmskov. Parret har døtrene: Margit, født d. 2.-8.-1948 og Karin, født d. 26.-9.-1949.J.N.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 17.-8.-1913 fra faderen, som døde før J.C.N.'s fødsel, men efter datidens tyske forhold skulle sønnen skrives for gården.Ejendomsskyld 925.000. Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1859 og løbende restaureret, lade fra 1859 og maskinhus fra 1943. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede og byg. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SOTTRUPMARK 7, SOTTRUP SØNDERSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467251. HANS PETER MARTENSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1934, søn af Anna Cathrine og Hans Jørgen Martensen, gift d. 4.-7.-1972 med Marie Wollesen, ekspedient, født d. 16.-3.-1938, datter af Christine og Rasmus Wollesen.H.P.M. har været kreaturhandler gennem 35 år. Han overtog gården d. 1.-11.-1972 fra Bertel Ravn.Ejendomsskyld 660.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 1 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 8 ha.



-418- Sottrupmark 7's stuehus er opført omkr. 1870 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1870 renoveret i 1973 samt kombineret lade og kvægstald fra 1977. Gården drives med en besætning på 15 års- ammekøer, 24 ungdyr og 1 avlstyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SOTTRUPSKOV 15, SOTTRUPSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467115.CARL AHLMANN ERIKSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1926, søn af Christine og Jens Eriksen, gift d. 5.-11.-1955 med Cathrine Christensen, husmor, født d. 29.-6.-1929, datter af Augusta og Christen Christensen. Parret har sønnen Erik, født 24.-3.-1963. C.A.E. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Nydam-selskabet og var med ved oprettelsen af selskabet d. 1.-.8.-1983. Han overtog gården i 1961 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 30,5 ha. Der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret, desuden er der særskilt aftægtshus. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 renoveret i 1971, svinestald fra 1911 ændret til ungdyrstald i 1974, kombineret lade og maskinhus fra 1977 samt foderhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 26 årskøer, 36 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.STENDERUP 1, "RAVNSHØJGÅRD", STENDRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467231. SØREN ERIK BLADT, gårdejer, født d. 10.-9.-1949, søn af Mimmi og Hans Petersen Bladt, gift d. 15.-9.-1972 med Betty Mattiesen, medhjælpende hustru, født d. 18.-4.- 1949, datter af Anne Marie og Nicolai Mattiesen. Parret har børnene: Pia, født d. 9.-8.-1972 og Jesper, født d. 17.-12.-1975.S.E.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 4.300.000. Areal 56 ha., der er forpagtet 58 ha.Stuehuset er opført i 1910. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 udvidet og renoveret til sostald i 1980-90, svinestald fra 1910 renoveret i 1981, svinestalde fra 1974, 1978, 1983 og 1988, lade fra 1910, maskinhuse fra 1972 og 1982 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der produceres 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 heltids- og 1 deltidsmedhjælper.STENDERUP 5, "LINDEGÅRD", STENDRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467669. KRESTEN WRANG, gårdejer, født d. 2.-2.-1950, søn af Anne Marie og Claus Wrang, gift d. 19.-7.-1975 med Aase Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 11.-5.-1951, datter af Kristine og Knud Sørensen. Parret har døtrene: Birgit, født d. 12.-8.-1976 og Lisbeth, født d. 16.-4.-1979.K.W. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen og lokalbestyrelsen i Nybøi Brugs. Han overtog halvpart i gården i 1978 og resten i 1988 fra faderen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 20 ha.Stuehuset er opført i 1957 og gennemgående restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 ændret til sostald i 1970, svinestalde fra 1968, 1972, 1974 og 1984, lade, maskinhus og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 2.500 slagtesvin årligt. Plantepro-



-419- duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.K.W. ejer og driver også GI. Landevej 22, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld 1.900.000.Areal 39 ha. STENDERUP 8, "BRUSENG", STENDRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467307.HANS VILLIAM CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1936, søn af Alvine og Claus Christensen, gift d. 9.-7.-1960 med Irene Clausen, medhjælpende hustru, født d. 14.-5.-1938, datter af Marie og Peter Clausen. Parret har sønnerne: Claus Peter, født d. 23.- 11.-1961 og Anker Bo, født d. 10.-8.-1966.H.V.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Stenderup Vandværk og gennem de sidste 30 år været aktiv ringrider. Han forpagtede gården fra 1960 til overtagelsen i 1969 fra moderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1830.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 12,5 ha. Stuehuset er opført i 1959 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1859, kvægstald fra 1942 udvidet i 1972, svinestald fra 1970, lade fra 1942 og maskinhus fra 1972 udvidet i 1974. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 42 ungdyr og 12 slagtekalve af racerne RDM og SDM samt en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt tårnsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.STENDERUP 11, "LANGAGER", STENDRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-465874. FILT JENSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1926, søn af Marie og Aksel Jensen, gift d. 13.-8.-1952 med Kirsten Biehl, medhjælpende hustru, født d. 7.-4.-1931, datter af Bine og Fritz Biehl. Parret har børnene: Bo, født d. 28.-5.-1955, Bodil, født d. 30.-4.-1958 og Morten, født d. 4.-3.-1960.F.J. er medlem af Folketinget for Venstre, han har været på Gråsten Landbrugsskole og Landbohøjskolen, han har været lærer på Gråsten Landbrugsskole i 28 år, og fra 1973-87 var han forstander, han er formand for Grænseforeningens Landbrugsudvalg, Sundeved Venstre og Andelsbanken Sønderborg samt medlem af styrelsesrådet for Ny Kredit og af Hedeselskabets repræsentantskab samt tidligere medlem af Sundeved Kommunalbestyrelse. K.B. var fra 1973-87 oldfrue på Gråsten Landbrugsskole. F.J. overtog gården i 1968 fra Christian Nissen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 23,5 ha., heraf 1,7 ha. skov. Jorden var bortforpagtet fra 1973-1987.Stuehuset er opført i 1902. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1902, minkhal fra 1988, maskinhus og gylletank. Gården drives som minkfarm på 250 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 traktor, kornsilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.STENDERUP 12, STENDERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467243.ANDERS CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1931, søn af Elna og Martin Christensen, gift d. 24.-9.-1955 med Marga Hansen, gårdejer/hjemmehjælper, født d. 28.-12.-1933, datter af Anne Marie og Jørgen Hansen. Parret har døtrene: Anne Marie, født d. 2.-9.-1956 og Jytte, født d. 13.-6.-1958.A.C.C. er bestyrelsesmedlem i Sundeved Centret. Parret overtog gården d. 1.-10.-1955 fra M.H.'s forældre, bedsteforældrene købte den i 1908.Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 8,7 ha., der er forpagtet 8,5 ha.



-420-

station bruges til lidt af markarbejdet.

Stenderup 12's stuehus er meget gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade af ældre dato ændret til svinestald i 1980 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 52 årssøer, der sælges 800 smågrise og 100 slagtesvin årligt, desuden er der 4 moderfår og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, og maskin-
STENDERUP 21, "NY TAVHAV", STENDERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467143.PETER LUDVIGSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1915, søn af Dorthea og Nicolaj Ludvigsen.P.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha.Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 ændret til svinestald i 1960, svinestald fra 1934 senere renoveret, lade fra 1934 og maskinhus fra 1950. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. STENDERUP 23, "GRØNVANG", STENDERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467479.KRESTEN IVERSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1936, søn af Johanne og Hans Iversen, gift d. 17.-4.-1962 med Martha Petersen, medhjælpende hustru, født d. 3.- 7.-1939, datter af Anne Cathrine og Godtfred Petersen. Parret har børnene: Johanna, født d. 5.-4.- 1963, Hans, født d. 2.-5.-1965 ogJens, født d. 15.-6.-1969. K.I. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra faderen.Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 74 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført i 1887 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og hestestald fra 1928 ændret til svinestald og renoveret senest i 1990, svinestalde fra 1964, 1971 og 1980 alle senere renoveret, kombineret lade og maskinhus fra 1928 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges 1.000 smågrise, 3.000 slagtesvin og 1.000 avlsdyr årligt, dyrene er en opformeringsbesætning med avlsdyrsalg. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 2 medhjælpere.K.I. ejer og driver også Tørvemose 1, 6400 Sønderborg. Areal 17 ha.



-421-STENDERUP 31, "SKOVVANG", STENDERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-468147. POUL ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1954, søn af Frida og Christian Hansen, gift d. 12.-7.-1980 med Anne Marie Wrang, kontorassistent, født d. 22.-2.-1957, datter af Anne og Claus Wrang. Parret har børnene: Lone, født d. 30.-4.-1980, Henrik, født d. 5.-2.-1983 og Bjarne, født d. 8.-10.-1987.P.E.H. overtog gården d. 1.-6.-1983 fra Ejnar Paulsen Berg.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29,6 ha., heraf 1 ha. skov og 7 ha., hvorfra der foretages sandgravning. Der er forpagtet 10,1 ha.Stuehuset er opført i 1945 restaureret og moderniseret i 1978, desuden er der et aftægtshus fra 1700. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 udvidet i 1962 og ændret til svinestald i 1978, svinestald fra 1931 renoveret i 1978 og 1990, svinestald fra 1978 udvidet i 1985 og renoveret i 1990, maskinhus fra 1945 udvidet i 1985 samt 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.STENDERUP 33, "VESTBALLE- GÅRD", STENDERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467132.JØRGEN PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1934, søn af Kirstine og Jens Petersen.J.P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Sundeved Venstres Vælgerforening. Han overtog gården i 1965 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden det 16. århundrede.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 37,5 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er renoveret i 1903 og siden løbende, desuden er der aftægtsbolig i den ene ende af stuehuset. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1898 ændret til svinestald i 1975, svinestald fra 1898 renoveret i 1975, lade fra 1898 og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.STENDERUP 39, "VESTERVANG", STENDRUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-468282. JOHAN PHILIPSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1960, søn af Bodil og Aksel Johan Philip- sen, gift d. 16.-6.-1990 med Lotte Munk Plum, sygeplejerske, født d. 27.-8.-1963, datter af Birgit og Eskild Plum.J.P. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog halvpart i gården i februar 1988 og resten i december 1990 fra faderen.Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 50,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 3 ha. er skov. Der er forpagtet 10,5 ha.Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ændret til svinestald i 1967 og renoveret i 1988, svinestald fra 1989, lade fra 1887, maskinhus fra 1965 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres 2.500 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rødsvingel. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, planmagasin, gasopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 skoledreng.TRUENBROVEJ 33, "SKOVLY", TRUENBRO, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461422. GUNNAR LAURITZEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1938, søn af Christine og Jens Laurit- zen, gift d. 13.-11.-1965 med Gundhild Andersen, medhjælpende hustru/køkkenassi- stent, født d. 23.-6.-1944, datter af Dagmar og Jens Andersen. Parret har børnene: Jens, født d. 23.-4.-1968, Elin, født d. 18.-4.-1971 og Dorthe, født d. 3.-10.-1975. G.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Sundeved



-422-Andels-foderstofforening. G.A. bestyrelsesmedlem i Ullerup Sogns Husmoderforening. G.L. overtog gården i 1958 fra Laurids Lauridsen.Areal 15 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og omfattende moderniseret i 1964. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1850 ændret til sostald i 1971, svinestalde fra 1970 og 1973, garage og værksted fra 1989 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 600 smågrise og 850 slagtesvin årligt, desuden er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning og mejetærskning. TUNNELVEJ 2, AVNBØL, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461227 og 74-461977.CHRISTIAN FRIEDRICHSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1925, søn af Ida og Fritz Friedrichsen, gift d. 17.-4.-1953 med Ruth Hansen, husmor, født d. 13.-4.-1926, datter af Marie og Jørgen Hansen. Parret har sønnerne: Frits Christian, født d. 23.-10.-1958 og Jørgen, født d. 26.-2.-1963.C.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1953 til overtagelsen d. 1.-11.-1955 fra faderen. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 3,5 ha. er skov og 4 ha. er eng. Der er forpagtet 38 ha.Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus fra 1883. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1975 renoveret og ændret i 1985, lade fra 1912, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rajgræs, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 medhjælper.P.t. foregår der et glidende generationsskifte med sønnen Frits Christian.TØRVEMOSE 3, "TØRVEMOSEGÅRD", STENDERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467482.JØRGEN PETERSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1957, søn af Mag- dalene og Peter Petersen, gift d. 15.-7.-1961 med Inge Pugholm Olsen, dagplejer, født d. 28.-4.- 1938, datter af Sørine og Anders Sigurd Olsen. Parret har børnene: Anne Lene, født d. 11.-5.-1963, Erik, født d. 23.-2.-1966 og Lis, født d. 28.-4.-1969. J.P. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem afMenighedsrådet for Nybøl Sogn, amtsformand for Danske Folkedansere i Sønderjyllands Amt samt tidligere bestyrelsesmedlem i Nybøl Brugs. I.P.O. er formand for Sønderjyllands Amts Folkedansere. J.P. overtog gården d. 1.-8.-1973 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1882.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. skov og eng.Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1904 genopbygget efter brand i 1939 og renoveret i 1975, maskinhus fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 30 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-423-VESTER SNOGBÆK 1, "CHRISTINES MINDE", VESTER SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467122.HANS JACOBSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1944, søn af Dorthea og Jens Jacobsen. H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1990 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Areal 22 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800 ændret og forbedret flere gange senest i 1991 til svinestald, lade fra 1930 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.VESTER SNOGBÆK 5A, "SNOGBÆKGAARD", VESTER SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467327.CHRESTEN LORENZEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1943, søn af Hansine og Lorenz Lorenzen, gift d. 21.-4.-1972 med Kirsten Enderlein, medhjælpende hustru, født d. 12.- 11.-1948, datter af Thyra og Peter Enderlein. Parret har børnene: Lorens, født d. 27.-9.-1973, Peter, født d. 13.-3.-1976, Christian, født d. 15.-3.-1980 og Katrine, født d. 18.-7.-1989.C.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har i en årrække været bestyrelsesmedlem af S.A.F. og de sidste 8 år været formand. Han forpagtede gården fra 1965 til overtagelsen d. 1.-4.-1969 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje fra begyndelsen af 1800-tallet.Ejendomsskyld 7.100.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 112 ha. Stuehuset er opført i 1972, desuden er der særskilt aftægtshus. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 ændret til svinestald i 1965, svinestald fra 1900 renoveret i 1965, svinestald fra 1975, kyllingehuse fra 1978, 1981 og 1987, lade fra 1900, maskinhus fra 1974, halmlade fra 1980 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt samt en slagtekyllingeproduktion på 600.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 medhjælper.C.L. ejer og driver også Eskær 19, Tråsbøl, 6200 Åbenrå. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 42 ha. Avlsbygningerne benyttes til kalkunproduktion med en produktion på 25.000 stk. årligt.VESTER SNOGBÆK 15, "SOLBAKKEGÅRD", VESTER SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467441.HANS MICHELSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1949, søn af Kathe og Peter Michelsen, gift med Karen Inge Michelsen, pædagog, født d. 30.-12.-1950.H.M. har været på Bygholm Landbrugsskole og har som led i uddannelsen været 1/2 år i Canada. Han overtog gården i 1976 fra faderen.Ejendomsskyld 3.550.000. Areal 32,5 ha., heraf 2,5 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i 1894 og renoveret i 1976 og 1983. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1974, 1978, 1981, 1984 og 1990 alle løbende renoveret, lade fra 1895, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives men en svineproduktion på 190 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, tårnsilo, varm lufts korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.VESTER SNOGBÆK 31, "LINDEGÅRD", VESTER SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-467171.JENS LAUTRUP MATZEN, gårdejer, født d. 2.-12.-1945, søn af Christine og Peter Lautrup Matzen, gift d. 10.-3.-1973 med Lis Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-3.-1948, datter af Elly og Jørgen Jacobsen. Parret har døtrene: Grethe, født d. 16.-11.-1976 og Lene, født d. 25.-8.-1978.J.L.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1973 til overtagelsen i 1976 fra faderen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31 ha., der er forpagtet 13 ha.



-w- "Lindegård"s stuehus er opført i 1876 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1920 renoveret senest i 1976, svinestald fra omkr. 1920 ændret til kvægstald i 1977, lade fra 1929, maskinhus fra 1978 og udendørs kørsilo. Gården drives med en besætning på 56 årskøer, 65 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.VESTER SNOGBÆK 35, "VESTERGÅRD", VESTER SNOGBÆK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 467576.HANS PETER BONEFELD, gårdejer, født d. 20.-1.-1938, søn af Cathrine og Olav 3. Bonefeld, gift d. 11.-4.-1974 med Kamma Egeskov Jensen, medhjælpende hustru, født d. 21.-11.-1943, datter af Astrid og Hans Egeskov Jensen. Parret har børnene: Birgit, født d. 19.-8.-1974 og Kristian, født d. 3.-3.-1976. H.P.B. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Skovdyrkerforeningen Sønderjylland og i S.A.F. Han overtog gården i 1976 fra faderen, som købte den i 1936. Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha. skov, 4,7 ha. er skov. Der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1874 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 ændret til svinestald i 1979, svinestald fra 1933 renoveret senest i 1980, svinestald fra 1972 udvidet med klimastald i 1985, goldsostald fra 1979 udvidet i 1991, lade fra 1933, maskinhuse fra 1975 og 1989 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 medhjælper.H.P.B. ejer og driver også Nydamvej 9, 6400 Sønderborg. Areal 18 ha.AABENRAAVEJ 155, "JUNKERHOF", ULLERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461373. PETER BECK HANSEN, gårdejer, født d. 22.-2.-1960, søn af Helene og Holger Hansen, bor sammen med Margit Hell, ingeniør, født d. 17.-4.-1966, datter af Birgitte og Christian Hell.P.B.H. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler, han er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Danske Slagtekalvsproducenter. Han forpagtede gården fra 1982 til overtagelsen i 1983 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1787.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 28,5 ha., der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1787 ændret og forbedret omfattende i 1954 og igen i 1990-92. Avlsbygningerne består af kalvestald fra 1988, svinestald fra 1960 renoveret i 1990, ungdyrstald til slagtekalve fra 1984, lade fra omkr. 1920 ændret til slagtekalve i 1986 og renoveret i 1990, kombineret lade og maskinhus fra 1984 samt gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rajgræs. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-425-AABENRAAVEJ 162, "HØJLADE", ULLERUP MARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74- 461341. LASSE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1962, søn af Ruth og Johannes Jørgensen, gift d. 14.-5.-1987 med Ann Christiansen, danfossarbejder, født d. 16.-5.- 1963, datter af Karin og Svend Christiansen. Parret har døtrene: Camilla, født d. 15.-1.-1983 og Tine, født d. 26.-3.-1985.L.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1987 og resten d. 1.-7.-1990 fra faderen.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 2,5 ha. er eng og 1,5 ha. er skov. Der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1989 udvidet i 1990, svinestald fra 1964 udvidet i 1975, lade fra 1991, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 49 årskøer, 50 ungdyr og 24 slagte- kalve af blandet race samt en svineproduktion på 58 årssøer, der sælges 1.200 små- grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, maltbyg og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.AABENRAAVEJ 164, "VIRKELYST", ULLERUP MARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461135.THOMAS LYDIKSEN, landmand, født d. 18.-8.-1921, søn af Gunder Cathrine og Hans Christian Lydiksen, gift d. 11.-2.-1945 med Karen Margrethe Hansen, medhjælpende hustru, født d. 27.-2.-1925, datter af Ida og Rasmus Hansen. Parret har børnene: Birgit, født d. 20.-3.-1945, Hans Christian, født d. 9.-2.-1948, Connie, født d. 25.-11.-1954 og Carsten, født d. 4.-2.-1961.T.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. K.M.H. er medlem af bestyrelsen i Ullerup Husholdningsforening. T.L. overtog gården d. 1.-5.-1956, der da blev sammenlagt af flere parceller efter en jordfordeling.Ejendomsskyld 690.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 1,6 ha.Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald udvidet i 1972, kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1956 samt garage fra 1964. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til mejetærskning.AABENRAAVEJ 165, ULLERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461156.CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1948, søn af Helene og Jørgen Christensen, gift d. 6.-10.-1990 med Kirsten Toft, teknisk assistent, født d. 4.-4.-1961, datter af Edith og Konrad Toft. Parret har døtrene: Marlene, født d. 24.-2.-1971, Mette, født d. 27.-6.-1973 og Merethe, født d. 31.-1.-1975.C.C. overtog gården i 1969 fra faderen.Ejendomsskyld 850.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. Der er forpagtet 11 ha. Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1956 ændret til kvægstald i 1974 og ændret til soproduktion i 1985, lade fra 1956, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.AABENRAAVEJ 166, "FUGLSANG", ULLERUP MARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461157.PETER VRANG LAURITZEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1932, søn af Christine og Kristian Lauritzen, gift d. 23.-4.-1960 med Anni Petersen, medhjælpende hustru, født d. 18.-11.-1938, datter af Christine og Asmus Petersen. Parret har børnene: Susanne, født d. 30.- 9.-1961, Lone, født



-426- d. 14.-5.-1964 og Søren, født d. 5.-4.-1968.P.V.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800 renoveret bl.a. i 1954, kombineret svinestald og lade fra 1900 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. AABENRAAVEJ 167, "BØGEBJERG", ULLERUP MARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461722. ERIK LAURITZEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1960, søn af Else og Johannes Lauritzen, gift d. 29.-3.-1986 med Bente Hansen, socialpædagog, født d. 11.-3.-1953, datter af Sonja Helene og Wilhelm Henrik Geske Hansen. Parret har døtrene: Mette, født d. 7.-4.-1975 og Didde, født d. 26.-2.-1988.E.L. har været på Næsgård og Gråsten landbrugsskoler, han har været bestyrelsesmedlem i Blans Ungdoms- og Idrætsforening og er nu formand. Han overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Cicilie Paulsen.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er udvidet med aftægt i 1881 og omfattende restaureret i 1947. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 senere ændret til svinestald, svinestald fra omkr. 1922 og kyllingestald fra 1989. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion på 270.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AABENRAA VEJ 168, "REHHOFF", ULLERUP MARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-461743.VIGGO CHRISTENSEN MADSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1946, søn af Marie og Mathias Madsen, gift d. 4.-4.-1970 med Dorthea Rehhoff Lei, gårdejer/medhjæl- pende hustru, født d. 24.-7.-1947, datter af Else Rehhoff og Peter Christensen Lei. Parret har børnene: Lise, født d. 4.-2.-1973,Peter, født d. 16.-11.-1974 og Martin, født d. 9.-8.-1978.Parret overtog gården d. 1.-7.-1979 fra D.R.L.'s fader. Nuværende ejere er 7. generation på gården.Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 31,5 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1768 og omfattende moderniseret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald renoveret omkr. 1955 og ændret til halmlade i 1982, hønsehuse fra 1976, 1978, 1980 og 1987, kornlade fra 1989 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en rugeægsproduktion på 15.000 rugehøns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning og høstning. På gården er ansat 1 skoledreng og 1 skolepige.Parret ejer og driver også "Kaibækgård", Brobølvej 12, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31,4 ha.



-^27-

SYDALS KOMMUNE

ASSERBALLEVEJ 6, "SVATTENBJERGGÅRD", NEDER JESTRUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-407949.JØRGEN STÆRMOSE, gårdejer, født d. 18.-8.-1951, søn af Gwennie og Poul Stærmose, gift i 1984 med Inger Ansbjerg, arkitekt, født d. 11.-11.-1951, datter af Henny og Egon Ansbjerg. Parret har datteren Anna, født d. 14.-5.-1985.J.S. er informations- og internationalmedarbejder for Handelshøjskole Syd samt medlem af styrelsesrådet for Handelshøjskole Syd. Han overtog gården d. 25.-12.-1985 fra boet efter Fru Hinrichsen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 42,5 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1848 restaureret og moderniseret i 1986-87. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800-tallet ændret til kornopbevaring i 1987 samt lade fra omkr. 1960. Gården drives med en besætning er på 30 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, græsfrø og lucerne. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker, plansilo og halmopvarmet plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BALLEVEJ 1, SKOVBY, 6470 SYDALS, tlf. 74-404474.INGOLF JESSEN KOLMOS, gårdejer, født d. 17.-2.-1942, søn af Catrine og Nis Jessen Kolmos, gift d. 1.-5.-1965 med Else Marie Hansen, hjemmehjælper, født d. 27.-5.-1947, datter af Anna og Christian Hansen. Parret har sønnerne: Ejvind, født d. 25.-9.-1963, Henrik, født d. 26.-7.-1967 og Flemming, født d. 16.-5.-1973.I.J.K. er arbejdsmand. Han overtog gården d. 1.-6.-1977 fra faderen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf 6,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle opført i 1960 efter brand, desuden er der maskinhus fra 1900. Der er kornmagasin. I.J.K. ejer og driver også Kegnæsvej 45-47, 6470 Sydals.BALLEVEJ 4-6, "SKOVBYAGER", SKOVBYAGER, 6470 SYDALS, tlf. 74-404828.HELGE DUUS, gårdejer, født d. 12.-8.-1950, søn af Marie og Hans Duus, gift d. 21.-9.-1974 med Tove Hansen, gårdejer/syge- plejerske, født d. 9.-7.-1953, datter af Marga og Peter Hansen. Parret har børnene: Karina, født d. 13.-3.-1980 og Kasper, født d. 6.-6.-1984.H.D. har været på Dalum Landbrugsskole, han er kasserer for Lysabild Idrætsforening. T.H. er bestyrelsesmedlem i Skole og Samfund for Sønderjyllands Amt samt medlem 



af skolebestyrelsen. Parret overtog gården d. 1.-12.-1981 fra T.H.'s forældre. Gården har været i slægtens fra omkr. 1650.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført i 1821 og gennemrestaureret fra 1989-90. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1982 og 1986, lade fra 1900, maskinhus fra 1977 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 stor og 4 små kornsiloer samt gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til udkørsel af gylle. BJØRNODDE 2, "BJØRNODDE", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74- 465365.JOHANNES NIELSEN, pensionist, født d. 7.-10.-1907, søn af Kathrine og Peter Nielsen, gift d. 13.-10.-1933 med Marie Ernst, pensionist, født d. 28.-2.-1914, datter af Kathrine og Peter Ernst. Parret har børnene: Peter, født d. 22.-1.-1934, Johannes, født d. 25.-11.-1936, Hertha,født d. 12.-3.-1944, Erika, født d. 16.-2.-1946, Hans Peter, født d. 25.-1.-1949 og Helge, født d. 10.-7.-1955.J.N. overtog gården i oktober 1959 fra Lorens Nicolaisen.Ejendomsskyld 580.000. Areal 7,5 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1848 og senere moderniseret.BREDSTEN 4, "DALSGAARD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405301.KNUD ANKER JEPSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1961, søn af Anne Katrine og Asmus Christian Jepsen.K.A.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem af Kegnæs Ungdoms- og Idrætsforening og Sydals Håndboldklub samt Venstres Ungdom for Sønderborg og Omegn og Sydals Venstre. Han overtog gården i 1988 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1852.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 22,6 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 7,5 ha. Stuehuset er opført i 1852. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1852 og udbygget i 1964, svinestalde fra 1852 og 1976, svinestald fra 1990, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, gasopvarmet korntørreri samt vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.K.A.J. ejer og driver også Nørre Landevej 20, 6470 Sydals på 30,5 ha. samt Bredsten 11-13, 6470 Sydals på 12,3 ha.BREDSTEN 7, "HOLMGÅRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74- 405194.JENS PETER KOCK, gårdejer, født d. 29.-7.-1943, søn af Margrethe og Peter Kock, gift d. 23.-1.-1965 med Marie Hockerup, sygehjælper, født d. 18.-3.-1945, datter af Margrethe og Jens Hockerup. Parret har børnene: Peter, født d. 11.-2.-1967 og Jane, født d. 24.-1.-1970.



-429-J.P.K. har i de sidste 15 år været medlem af Byrådet for Sydals Kommune og har været borgmester siden d. 1.-1.-1990, han var medlem af Amtsrådet fra 1978-82 og er medlem af repræsentantskabet for Naturgas Syd, igennem ca. 10 år har han henholdsvis været medlem og formand for L.F.O. Han overtog gården 1.-6.-1968 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1765. Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført i 1805 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1922. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hestebønner og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin, elopvarmet korntørreri samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til skårlægning.

2.-1957. C.D. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra

BREDSTEN 10-12, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405160. CHRISTIAN DUUS, gårdejer, født d. 5.-3.-1931, søn af Ellen og Jørgen Duus, gift d. 1.-12.-1951 med Anne Marie Lorenzen, medhjælpende hustru, født d. 21.-5.- 1929, datter af Marie Kathrine og Johannes Lorenzen. Parret har børnene: Tage, født d. 12.- 5.-1952, Anne Grethe, født d. 9.-4.-1954 og Inga, født d. 27.- faderen. Nuværende ejer er 4.generation på gården.Ejendomsskyld 970.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 ændret i 1972, svinestald fra 1911 ændret til kvægstald i 1972, lade fra 1911 udbygget i 1973, maskinhus fra 1973 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 22 ungdyr og 16 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BREDSTEN 23, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405128.HANS SCHMIDT WOLF, gårdejer, født d. 8.-3.-1928, søn af Magda- lene og Hans Christian Wolf, gift i 1954 med Ellen Christine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 6.-12.-1934, datter af Anne Marie og Hans Hansen. Parret har sønnen Lars, født d. 28.- 3.-1963.H.S.W. forpagtede gården fra 1954 til overtagelsen i oktober 1962 fra Peter Iversen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 16,5 ha., der er forpagtet 17,5 ha.Stuehuset er opført i 1662 udbygget i 1920 og senere gennemrestaureret og moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret og udbygget i 1970, svinestald ændret til kvægstald i 1970'erne, lade fra 1983, maskinhus fra 1976 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 42 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, hegnsklipper, kornsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Der drives maskinstation fra gården. H.S.W. er gået i samarbejde med AMU-centret i Sønderborg om tilvænning af 11 flygtninge fra Sri Lanka og Libanon til danske forhold, som led i et forsøgsprojekt hjælper de til på gården med alt forfaldende arbejde i 3 mdr.



-430- DAMKOBBEL 13, "VESTERGÅRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74- 405171.CHRISTIAN LASSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1933, søn af Katrine og Hans Lassen, gift d. 21.- 7.-1956 med Karen Marie Bladt, hjemmehjælper, født d. 6.-3.-1936, datter af Marie og Jens Bladt. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 4.-12.-1957, Birgit, født d. 28.-10.-1958, Jens Christian, født d. 13.-9.-1960, Jette, født d. 3.-4.-1962, Inge, født d. 30.-6.-1966 og Hanne, født d. 6.-6.-1971.C.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, han var med til at starte Mejeriselskabet Sønderjylland Øst i 1964 og gik fra bestyrelsesmedlem over i repræsentantskabet i M.D. Food indtil 1989, desuden er han medlem af regionsbestyrelsen i Region Syd, han har i en årrække også været medlem af bestyrelsen i SAMDEN Åbenrå Mælkekonserveringsfabrik og medlem af repræsentantskabet i Slagteriregion Syd fra 1970-85. Han overtog gården d. 1.-8.-1956 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som pr. 1.-5.-1989 er lavet om til I/S sammen med sønnen Jens Christian Lassen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 0,5 ha. er skov og 4,5 ha. er eng. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1901 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1941 samt svinestald fra 1967, alle nedbrændte i 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og ærter. C.L. ejer og driver også Hagensig 5-7, 6470 Sydals på 16 ha.ERTEBJERGVEJ 14, TANDSHOLM, 6470 SYDALS.CHRISTEN og ELNA VALBORG SCHMIDT. Omtales under Ertebjergvej 39-41, Sydals. Parret overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Christian Hansen.Ejendomsskyld 770.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 13 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, 2 svinestalde, lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 8 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er plansilo, tårnsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.C.S. ejer og driver også Ertebjergvej 39-41, 6470 Sydals.ERTEBJERGVEJ 16, "ENGGÅRD", ERTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407885.ESBEN MATHIESEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1929, søn af Marie Chathrine og Jørgen Mathiesen, gift d. 28.-3.-1957 med Ingrid Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-6.-1932, datter af Inge Marie og Christian Jørgensen. Parret har sønnerne: Jørgen, født d. 16.-9.-1961 og Lars, født d. 4.-10.-1966.E.M. har været på Dalum Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet i Tandslet. Han overtog gården d. 1.-1.-1957 fra faderen. Gården kan føres tilbage i direkte linie til før 1700 i familien Jacobsen.Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1904 ændret til svinestald i 1978, svinestald fra 1904 restaureret i 1978,



-431- svinestald fra 1978, lade fra 1904, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 3 tårnsiloer og halmopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.ERTEBJERGVEJ 22, "MØLLEGÅRDEN", ERTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407858. CHRESTEN JACOBSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1931, søn af Christine og Jørgen Jacobsen. C.J. arbejder på JF i Sønderborg og har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 10,5 ha., 1 ha. er skov.Stuehuset er opført i 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1879 og løbende restaureret. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kartoffeloptager, plantemaskine, tårnsilo og elopvarmet korntørreri. I sæsonen er der ansat skoleelever i gartneriet. ERTEBJERGVEJ 30, "BARNAK- GAARD", ERTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407745.PETER ERIKSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1934, søn af Ellen og Hans Eriksen, gift d. 17.-5.-1958 med Bodil Marie Westphal Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 27.-12.-1937, datter af Birtha Kragh og Georg Westphal Jørgensen. Parret har børnene: Annette, født d. 24.-11.-1958, Morten,født d. 4.-7.-1960, Lone, født d. 21.-2.-1964 og Kirsten, født d. 29.-11.-1968.P.E. er bestyrelsesmedlem i Gartneriforeningen for Als og Sundeved samt bestyrelsesmedlem i Tandslet Andelskasse. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1958 til overtagelsen fra moderen.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra 1952, maskinhus fra 1978 og kølerum fra 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, elopvarmet korntørresilo samt køleanlæg. På gården er ansat 1 skoledreng samt jordbærplukkere i sæsonen. Grøntsagsdyrkningen har siden starten i 1964 udviklet sig til gårdens hovederhverv.ERTEBJERGVEJ 35-37, ERTEBJERG, 6470 SYDALS.NICOLAI D. CARSTENSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1931, søn af Margrethe og Mathias Carstensen, gift d. 6.-3.-1954 med Ellen Marie Mathiesen, født d. 19.-10.- 1931, datter af Marie Kathrine og Espen Mathiesen. Parret har sønen Svend Erik, født d. 31.-3.- 1956.N.D.C. har været på GråstenLandbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1962 fra Ejner Olsen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha.Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1968, svinestalde fra 1968 og 1969, garage fra 1967, lade



-432- fra 1910 og maskinhus fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, ærter, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 kornsiloer samt halmfyret korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ERTEBJEGVEJ 39-41, "PILEGÅRDEN", ERTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407423. CHRISTEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 21.-9.-1933, søn af Marie og Niels Schmidt, gift d. 1.-4.-1961 med Elna Valborg Toft, medhjælpende hustru, født d. 20.-3.-1937, datter af Dorthea og Simon Peder Toft. Parret har sønnerne: Steen Ove, født d. 21.- 8.-1965, Torben, født d. 11.-10.-1963 og Carsten, født d. 19.-9.-1972.C.S. overtog gården d. 27.-10.-1983 fra Lillian Hamer. Gården drives som I/S mellem C.S. og sønnen Steen Ove.Ejendomsskyld 930.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. fredsskov.Stuehuset er opført i 1838 og restaureret efter brand i 1989. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1976 og 1 efter brand i 1990, maskinhus fra 1904 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin årligt, overskudet sælges som smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.C.S. og E.V.T. ejer og driver også Ertebjergvej 14, 6470 Sydals.ERTEBJERGVEJ 43, "VESTERGÅRD", ERTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407873. CHRESTEN CLAUSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1937, søn af Cicilie og Peter Clausen, gift d. 18.-9.-1960 med Karin Henningsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-10.-1935, datter af Johanne Henningsen Clausen og Helmurth Cristian Friedrich Henningsen. Parret har sønnerne: Erik, født d. 5.-11.-1961 og Leif, født d. 4.-7.-1963.C.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-10.-1960 til overtagelsen d. 1.-10.-1963 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje i lige linie siden 1742.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1885 ændret til svinestald i 1960, svinestalde fra 1973 og 1977, svinestald ændret til maskinhus i 1978 samt lade fra 1932. I 1984 og 1987 blev der lagt nyt tag på produktionsbygningerne. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 8 tårnsiloer og halmopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ERTEBJERGVEJ 45, ERTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407744. CHRISTEN BROCK, gårdejer, født d. 9.-4.-1930, søn af Anne Marie og Peter Brock, gift d. 26.-2.- 1966 med Marga Holm, medhjælpende hustru, født d. 14.-3.-1938, datter af Ingeborg og Christian Holm. Parret har datteren Annie, født 3.-5.-1973. C.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1958 til overtagelsen i d. 1.-10.-1963 fra Christian Clausens arvinger. Ejendomsskyld 770.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1827 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1827, lade fra 1927 og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FISKERVEJ 14 og 14A, "SKOVGÅRD", MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407126. KURT SKOVMAND, gårdejer, født d. 30.-5.-1953, søn af Metha Christine og Andreas Skovmand, gift d. 26.-2.-1980 med Solvejg Tolder Andersen, medhjælpende hustru, født d. 12.-10.-1957, datter af Eva Nielsine og Jørgen Søren Tolder Andersen. Parret har døtrene: Lone, født d. 4.-4.-1977 og Brita, født d. 30.-4.-1980.



-w- Kurt Skovmand har været på Kærhave og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra faderen. Gården har været i slægtens eje i 250 år.Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 10 ha., der er forpagtet 24 ha. Stuehuset er opført i 1717 tilbygget i 1817 og løbende restaureret, et nyt stuehus er bygget i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 ændret tilsvinestald i 1982, svinestalde fra 1975 og 1980, lade fra 1960 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og kornmagasin.FJELBY 5, "FJELBY", FJELBY, 6470 SYDALS.HANS JØRGENSEN DUUS. Omtales under Fjelby 6, 6470 Sydals.H.J.D. overtog gården i 1988 fra Jørgen Poulsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 690.000. Areal 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra omkr. 1850.H.J.D. ejer og driver også Fjelby 6, Fjelby, 6470 Sydals.FJELBY 6, FJELBY, 6470 SYDALS, tlf. 74-404367. HANS JØRGENSEN DUUS, gårdejer, født d. 5.-6.-1938, søn af Marie og Hans Jørgensen Duus, gift i 1966 med Anne Henriette Hansen, medhjælpende hustru, født d. 1.-3.-1942, datter af Anne Christine og Nis Jacobsen Hansen. Parret har døtrene: Merete, født d. 19.-5.-1967, Henriette, født d. 18.-3.-1969, Marianne, født d. 6.-3.-1973 og Lene, født d. 23.-12.-1976.H.J.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra faderen. Nuværende ejer er 10. generation på gården.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 5 ha. er eng og 1 ha. er småskov. Der forpagtet 15,5 ha.Stuehuset er opført i 1850 tilbygget i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 ombygget i 1976, svinestald fra 1971, 2 lader fra 1978, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt samt en besætning på 4 årsammekøer, 4 ungdyr og 6 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rajgræsfrø, hvede, raps, ærter og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til udkørsel af gylle.H.J.D. ejer og driver også "Fjelby", Fjelby 5, Fjelby, 6470 Sydals.FJELBY 17, "FJELBYGÅRD", FJELBY, 6470 SYDALS, tlf. 74-404478.EBBE NØR MADSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1949, søn af Anne og Niels Madsen, gift i 1973 med Kirsten Bruhn, medhjælpende hustru, født d. 2.-10.-1950, datter af Marie Cicilie og Christian Bruhn. Parret har børnene: Lone, født d. 24.-4.-1976, Hanne, født d. 14.-1.-1980 og Per, født d. 26.-1.-1982.



-Wl-K.B. er uddannet bankassistent, hun er medlem af Forbrugergruppen i Brugsen for Als og Sundeved. E.N.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Skolebestyrelsen for Lysabild Skole. Han overtog gården d. 20.-6.-1971 fra Christian Espensen.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 50 ha. Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af klimastald fra 1989, svinestald fra 1920 ændret flere gange senest i 1974, svinestald fra 1976 renoveret i 1990, fedestald fra 1986, lade fra 1920, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der sælges 600 smågrise og 2.400 slagtesvin årligt. Planteprodutkionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, kornsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.E.N.M. ejer og driver også Fjelby 21, 6470 Sydals. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,5 ha. GALGEBJERG 2, "TVERAGER", MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407491.SØREN CHRISTIAN BENGTSON, gårdejer, født d. 24.-8.-1936, søn af Elfrida og Jacob Bengtson, gift d. 9.-10.-1959 med Marie Bladt, gårdejer/medhjælpende hustru, født d. 27.-9.-1937, datter af Ester og Hans Christian Bladt. Parret har sønnerne: Anders, født d. 30.-9.-1960 og Lars, født d. 31.-12.-1963.S.C.B. har været på Nordjyllands Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-6.-1968 fra M.B.'s forældre. Nuværende ejere er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er forpagtet 21,5 ha.Stuehuset er opført i starten af 1800-tallet og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus fra 1885 moderniseret i 1985 og bruges idag til turister. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ændret til søer i 1973, svinestald fra 1912, svinestald fra 1952 tilbygget flere gange fra 1970-78, lade fra 1912 senere ændret til svine- og hestestald, desuden er der maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på 38 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, havre, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer, 3 tårnsiloer samt el- og olieopvarmet plan- og portionstørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GALGEBJERG 6, "KARLSGÅRD", MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407782.BENT BONEFELD, gårdejer, født d. 25.-10.-1928, søn af Anna og Jacob Bonefeld, gift d. 27.-3.-1953 med Agnete Clausen, medhjælpende hustru, født d. 1.- 5.-1930, datter af Cicilie og Peter Clausen. Parret har sønnen Peter, født d. 19.-5.-1968. B.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem af Dansk Samfund. Han overtog gården i 1964 fra faderens fætter Jacob Bonefeld.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34,3 ha., heraf 1 ha. marginaljord.Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret lade og svinestald opført i 1967 efter brand. Gården drives med en slagte- 



-435-svineproduktion på 650 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning og udkørsel af gylle.B.B. købte i 1962 Mommarkvej 366-368, 6470 Sydals. Areal 12,5 ha. Gårdens bygninger udlejes.GAMMEL KIRKEVEJ 7, ERTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407221.CARSTEN BONEFELD ELHOLM, gartner/forpagter, født d. 22.-6.-1959, søn af Christine Elholm og Peter Hansen Elholm, bor sammen med Solveig Steffensen, børnehavepædagog, født d. 2.-8.-1951, datter af Martha Marie og Gunnar Steffensen. Parret har børnene: Stine, født d. 9.-7.-1987 og Lasse, født d. 22.-9.-1979.C.B.E. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Tandslet Forsamlingshus samt frivillig brandmand. Gården ejes af faderen Peter Hansen Elholm. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf 2,5 ha. skov. Faderen driver de 40 ha. Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret særligt i 1988-89. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade og maskinhus alle ændret til kornopbevaring og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, blomkål og porrer. Der er 2 traktorer, 1 kartoffellægger, kartoffeloptager, porreløsner, tårnsilo og gasopvarmet plantørreri. I højsæsonen er der ansat skoleelever.GAMMELPØL 8-10, "FÆLLEDGÅRD", LYSABILD- SKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404521.SVEND MICHELSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1948, søn af Marie og Jørgen Michelsen, gift d. 8.-11.- 1975 med Margrethe Mortensen, overassistent, født d. 28.-9.-1952, datter af Hansine Kathrine og Andreas Mortensen. Parret har datteren Pia, født d. 24.-7.-1984.S.M. har været på Gråsten Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem af Pøl Landvindingslov. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra Andreas Andersen.Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 37,2 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., 2 ha. er eng. Der er forpagtet 33,5 ha.Stuehuset er opført i 1967, det udlejes som medhjlæperbolig, idet et nyt er opført i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1974, svinestald fra 1975 udvidet i 1985, fravænningsstald fra 1981, sostald fra 1983, kombineret maskinhus og lade fra 1977 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 185 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 3.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartofler. Der er 1 traktor, anpart i mejetærsker, 1 kartoffellægger, kartoffeloptager, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.GAMMELPØL 9-11, "PØLSGÅRD", LYSABILDSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404273. JØRGEN MICHELSEN, gårdejer, født d. 25.-5.-1923, søn af Christine og Peter Michel- sen, gift d. 15.-11.-1946 med Marie Werner, medhjælpende hustru, født d. 4.-5.-1926, datter af Anne Marie og Jens Werner. Parret har børnene: Svend, født d. 16.-3.-1948, Verner, født d. 4.-7.-1950 og Lis, født d. 25.-9.-1956.J.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været offentlig vurderingsmand gennem de sidste 18 år. M.W. er medlem af bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Lysabild Sogn og medlem af Menighedsrådet. J.M. forpagtede gården fra 1946 til overtagelsen i 1959 fra svigermoderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret i 1967 og igen i 1970 til svinestald, svinestalde fra 1965, 1968, 1970



-436- og 1973 samt lade fra 1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo, kold lufts tørreri samt jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GRØNMARK 4, "GRUNDTOFTGÅRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS.CHRESTEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 28.-5.-1945, søn af Jonna Mary og Chresten Schmidt, gift d. 3.-5.-1975 med Ilsebeth Hansen, bankassistent, født d. 3.-5.-1953, datter af Anne Marie og Mathias Hansen. Parret har børnene: Per Chresten, født d. 13.-9.-1977 og Hanne, født d. 5.-6.-1980.C.S. overtog gården d. 1.-1.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 11. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1650.Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 11 ha., der er forpagtet 54 ha.Gården nedbrændte totalt i 1972 og blev genopbygget med stuehus og kvægstald, desuden er der kviestald fra 1979, svinestald ændret i 1979 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, vinterbyg og vårbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.GRØNMARK 6, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405212.JES CHRISTIAN IVERSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1926, søn af Trinneke Botilde og Jens Iversen, gift d. 17.-5.-1952 med Karen Margrethe Lassen, husmor, født d. 12.-5.- 1933, datter af Margrethe og Adolf Lassen. Parret har børnene: Jens Christian, født d. 17.-3.-1953, Svend Åge, født d. 2.-5.-1954, Arne, født d. 7.-3.-1958 og Anne Grethe, født d. 16.-9.-1964.J.C.I. overtog gården i 1982.Ejendomsskyld 550.000. Areal 6,5 ha., jorden er bortforpagtet til sønnerne Jens Christian og Arne Iversen I/S Grønmark 24, 6470 Sydals.Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1983.GRØNMARK 24, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405452.ARNE IVERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1958, søn af Karen Margrethe og Jes Christian Iversen.A.I. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler, han er bestyrelsesmedlem af Familiebrug for Als og Sundeved, Indkøbsforeningen Frem for Sønderborg Amt samt med i Kvægbrugsudvalget. Han overtog gården sammen med broderen Jens Christian Iversen, Nørre Landevej 71, 6470 Sydals d. 1.-7.-1984 fra faderen. De 2 gårde drives som et I/S. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som oprindeligt er udflyttet fra Hjortholm i 1766.Ejendomsskyld 930.000. Areal 14,8 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., 2,5 ha. er eng. Der er forpagtet 22,5 ha.Stuehuset er opført i 1844 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvægstald fra 1949 ændret og udbygget flere gange senest i 1985, svinestald ændret til ungdyrstald, lade fra 1985, gylletank og indendørs køresilo. Gårderne i I/S'et drives med en besætning på 60 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey. På gården er ansat 1 medhjælper.

i 1956 fra A.N.'s forældre. Nuværende ejere er

HAGENSIG 1-3, "GYLDBORG- GÄRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405174.EJVIND NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1927, søn af Anne Kathrine og Thomas Christian Nielsen, gift d. 17.-11.-1956 med Anni Madsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-2.-1935, datter af Trinka og Peter Madsen.E.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården 10. generation på gården, som har



-437- været i slægtens eje fra omkr. 1700.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus fra 1896. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1872 og senere renoveret, lade fra 1872 ændret omkr. 1910 og maskinhus fra 1927. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 kornmagasin. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HAGENSIG 2, "FINNGÅRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74- 405318.UWE SIBBESEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1926, søn af Martha og Peter Sibbesen, gift i 1955 med Annelise Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-5.-1920, datter af Else og Poul Poulsen. Parret har sønnerne: Uwe Poul, født d. 13.-3.-1956 og Hans Peter, født d. 18.-6.-1957.U.S. overtog gården i august i 1966 fra Kathrine Schmidt.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Der er forpagtet 1,5 ha. Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygnignerne består af kvægstald fra 1913 restaureret i 1967, svinestald fra 1913 ændret til kvægstald i 1967, halmlade fra 1990, lade fra 1913, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 rendegraver, 1 slamsuger, plansilo samt elopvarmet kold og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til mejetærskning. Sønnen Uwe Poul har part i gården som led i generationsskiftet.HAGENSIG 5-7, "ØSTERBORG- GÄRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405480.JENS CHRISTIAN LASSEN, gårdejer, født d. 13.-9.-1960, søn af Karen Marie og Christian Lassen, gift d. 2.-6.-1990 med Agnethe Ingelst Mikkelsen, kommis, født d. 17.-8.-1963, datter af Kirstine og Niels Erik Mikkelsen. J.C.L. har været på Hammerum og Bygholm landbrugsskoler. Han blev medejer af gården i et I/S d. 1.-5.-1989 sammen med faderen Christian Lassen. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 16 ha.Stuehuset er opført i 1889 og gennemrestaureret i 1989. Avlsbygnignerne består af kvægstald fra 1889, svinestalde fra 1958 og 1987, sostalde fra 1986 og 1990, lade fra 1872 ændret til svinestald i 1990, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges 2.500 smågrise og 3.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, gyllevogn, 3 kornsiloer og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til skårlægning.J.C.L. og C.L. ejer og driver også Damkobbel 13, 6470 Sydals.HAGENSIG 10, "ROSENLUND", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405248.JOHANNES CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1939, gift d. 9.-5.-1964 med Ellen Jensine Hansen, dagplejemor, født d. 19.-7.-1941.



-438- Johannes C. Hansen overtog gården i 1983 fra Peter Kryhlmand. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965 og 1980, lade fra omkr. 1975 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.Der er 3 traktorer, kornmagasin, elopvarmet korntørreri samt anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til mejetærskning.J.C.H. ejer og driver også Midtkobbel 1-3, 6470 Sydals.

HAVEMOSE 2-4, LAMBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415057.JØRGEN HELL, gårdejer, født d. 27.-1.-1940, søn af Marie og Peter Hell, gift d. 26.-1.-1980 med Elna Wolff, medhjælpende hustru, født d. 8.-8.-1938, datter af Anna og Jørgen Wolff. Parret har datteren Jane, født d. 19.-11.-1980.J.H. er fabriksarbejder. Han overtog gården d. 19.-3.-1968 fra faderen. Nvuærende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 880.000. Areal 10 ha., der er forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1800-tallet og senest restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1940 og løbende ændret, lade fra 1910 og maskinhus fra omkr. 1935. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HAVEMOSE 13, LAMBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415343. FRANZ GERHARD BLAUDZUN, gårdejer, født d. 23.-9.-1940, søn af Christine og August Blaudzun, gift d. 14.-1.-1978 med Astrid Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 13.-7.-1943, datter af Dorthea og Andreas Nielsen. Parret har børnene: Boy, født d. 12.-11.-1962, Kim, født d. 16.- 6.-1978 og Heidi, født d. 8.-4.- 1980.



-439-F.G.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1972 fra faderen.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført efter brand i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 ændret til svinestald i 1979, svinestald fra 1925 ændret til fare- og fravænningsstald i 1979, svinestald fra 1965 udbygget i 1984, maskinhus fra 1984 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 105 årssøer, der produceres 2.200 slagtesvin årligt, desuden er der 2 årsammekøer og 2 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, 2 kornsiloer samt andele i vindmølle. Maskinstation bruges til skårlægning.F.G.B. ejer og driver også Lambjergvej 15-17, 6470 Sydals. Areal 25 ha.HJØRNEVEJ 4, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405258.HANS HANSEN, familiebruger, født d. 13.-9.-1925, søn af Mette Kathrine og Jørgen Hansen, gift d. 28.-4.-1951 med Astrid Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 5.-10.-1928, datter af Maren og Peder Pedersen. Parret har børnene: John Erik, født d. 6.- 7.-1957 og Kirsten Marianne, født d. 8.-4.-1964.H.H. har de sidste 10 år været statsansat som kystobservatør ved Kegnæs Fyr, han er menighedsrådsmedlem og kasserer i Kegnæs Menighedsråd samt bestyrelsesmedlem i Indkøbsforeningen for Mindre Jordbrugere "Frem" for Sønderborg Amt. Han overtog gården d. 1.-4.-1952 fra Peter Wolff.Ejendomsskyld 960.000. Areal 10,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført omkr. 1750 restaureret i 1975 og løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800 ændret flere gange senest i 1968 til svinestald, svinestald fra 1800 udvidet i 1964, svinestald fra 1966, lade fra 1962 og maskinhus fra 1972. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts korntørreri.HOLBALLE 5, TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407353.ORLA HOUGAARD NØHR, gårdejer, født d. 30.-9.-1957, søn af Magna og Henning Nøhr, gift d. 3.-5.-1980 med Birgitte Clausen Christiansen, sygehjælper/gårdejer, født d. 15.-7.-1958, datter af Anni og Hans Christiansen. Parret har børnene: Kristian, født d. 19.-9.-1979, Andreas, født d. 3.-7.-1983 og Anne, født d. 30.- 1.-1990.O.H.N. er politiassistent i Padborg. Parret overtog gården d. 1.-6.-1989 fra B.C.C.'s broder Thor-Erik Christiansen. Nuværende ejere er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33,3 ha.Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1900 og ændret i 1983 til moderne smågriseproduktion med karantænerum, løbe-, drægtigheds-, fare-, og klimastald, lade fra omkr. 1900, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin i 2 etager, 2 varm og kold lufts plantørrerier samt halmfyr. B.C.C.'s fader Hans Christiansen hjælper til på gården, desuden er der ansat 1 skoledreng.



-440- HOLBALLE 9, TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407911.JACOB NICOLAISEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1940, søn af Christine og Jørgen Nicolaisen, gift i 1967 med Kirsten Herum, medhjælpende hustru, født d. 28.-2.- 1942, datter af Kathrine og Svend Herum. Parret har børnene: Jørn, født d. 3.-3.-1969, Rikke, født d. 30.-11.-1972 og Louise, født d. 15.-12.-1977.J.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1968 fra forældrene. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som kan føres tilbage til 1705. Ejendomsskyld 3.550.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 2,5 ha. er skov. Der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1854 og senest restaureret i 1979. Avlsbygningerne består kvægstald fra omkr. 1900 ombygget i 1950 og ændret til svinestald i 1968, svinestald fra 1900 ombygget i 1950 samt ændret og moderniseret i 1968, svinestald fra 1979, lade fra 1950, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på ca. 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, 3 gasopvarmede korntørrerier. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.KATKÆR 1, LAMBJERGSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-415353. JØRGEN HUSTED ANDERSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1928, søn af Marie og Peder Husted Andersen, gift d. 17.-12.-1952 med Else Marie Laue, medhjælpende hustru/gårdejer, født d. 22.-6.-1933, datter af Marie Kathrine og Nicolai Hansen Laue. Parret har børnene: Kirsten, født d. 23.-1.-1953, Anne Marie, født d. 8.-3.-1954 og Henning, fødtJ.H.A. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1.-4.-1968 til overtagelsen d. 1.-4.-1973 fra svigerfaderen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,1 ha., heraf 1,6 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret flere gange senest i 1970 til svinestald, svinestald ændret i 1936 og 1950 samt lade fra 1912. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt, desuden er der 120 høns, 250 juleænder og 50 gæs. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. KEGNÆS FÆRGE 2, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405117.NICOLINE FOGT, landmand, født d. 23.-9.-1930, datter af Cicilie og Christian Madsen. N.F. har børnene: Anna Margrethe, født d. 28.-7.-1948, Inger Cicilie, født d. 23.-9.-1952 og Christen, født d. 3.-10.-1957.N.F. overtog gården i 1948 fra svigerfaderen Christian Fogt.Ejendomsskyld 400.000. Areal 8 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Jorden er bort-



-441- forpagtet. Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1872 ombygget omkr. 1952, svinestald fra 1962 og lade fra 1872 ombygget omkr. 1932. KEGNÆS FÆRGE 11, "HJORTHOLM", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405246.KARL ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1922, søn af Ida Kathrine og Peter Andersen, gift d. 10.-5.-1951 med Olga Johanne Bylling, gårdejer/medhjælpende hustru, født d. 20.-5.-1922, datter af Ane Kirstine og Frederik Bylling. Parret har børnene: Bodil, født d. 4.-7.-1952, Lisbeth, født d. 3.-10.-1955 og Jørg, født d. 8.-8.-1958.K.A. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1955 fra Statens Jordlovsudvalg.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 62 ha., heraf 1 ha. skov og 12 ha. eng. Stuehuset er opført i 1605 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1735 ændret i 1904, svinestald fra 1906 samt lade og maskinhus begge fra 1904. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, tårnsilo, plansilo og gaopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.KEGNÆSGÅRD 2 og 4, "KEGNÆSGÅRD", KEGNÆSGÅRD, 6470 SYDALS, tlf. 74- 404576.HANS BONDE CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1949, søn af Helga og Hans Bonde Christiansen, gift d. 28.-4.-1972 med Gitta Kiesbye, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.-1951, datter af Elfriede og Hans Kiesbye. Parret har børnene: Tayna, født d. 17.-9.-1972, Verena, født d. 1.-12.-1975, René, født d. 6.-5.-1980 og Henning, født d. 12.-9.-1986.H.B.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1986 og resten i 1991 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1925.Ejendomsskyld 3.630.000. Areal 68 ha., heraf 4 ha., som er ejendommens beliggenhedsareal.Stuehuset er opført omkr. 1300 restaureret i 1758 bl.a. med fransk spir og herefter løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge opført i 1930 efter brand, svinestalde fra 1910 og 1976 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er vinterraps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.KEGNÆSVEJ 45-47, "EGEGÅRD", SKOVBY, 6470 SYDALS, tlf. 74- 404447.INGOLF JESSEN KOLMOS, gårdejer. Omtales under Ballevej 1, Skovby, 6470 Sydals.I.J.K. overtog gården i 1990 fra boet efter Nis J. Kolmos.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha., heraf 6,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbyg-



-W-ningerne består af kvæg- og s vinestalde samt lade alle fra omkr. 1900 og maskinhus. Der er 5 traktorer og 1 kornmagasin.E.J.K. ejer og driver også Ballevej 1, Skovby, 6470 Sydals.KEGNÆSVEJ 53-55, SKOVBY, 6470 SYDALS, tlf. 74-404145.HELGE JENSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1935, søn af Helene Petrea og Christian Jensen, gift d. 14.-2.-1959 med Edel Kirstine Mortensen, gårdejer/medhjælpende hustru, født d. 3.-12.-1936, datter af Agne Marie Kirstine og Albert Mortensen. Parret har børnene: Helen Kirstine, født d. 1.-12.-1959, Morten Christian, født d. 12.-7.-1962 og Anne-Marie, født d. 12.-8.-1964.H.J. arbejder med madudbringning til pensionister og har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1964 fra faderen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21,8 ha., heraf 8 ha. marginaljord. Der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført i 1892 udbygget i 1912 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kombineret kvægstald og lade fra 1892 ombygget og moderniseret flere gange senest i 1972, svinestald ændret til kreaturstald i 1980, maskinhus fra 1981, 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 20 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.KEGNÆSVEJ 57, SKOVBY, 6470SYDALS, tlf. 74-404418.JOHAN JØRGENSEN, landmand, født d. 24.-10.-1932, søn af Anne Marie og Rasmus Jørgensen, gift d. 16.-2.-1957 med Ingrid Jessen, medhjælpende hustru, født d. 31.-8.-1934, datter af Johanne og Hans Jessen. Parret har børnene: John, født d. 13.-6.-1957 og Inga, født d. 3.-10.-1959.Familien bor i et udpræget sommerhusområde, hvor turister lejer værelser med 1/4 pension, denne forretning varetages især af I.J. J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.1.-12.- 1969 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29 ha., der er frasolgt 3 ha. til sommerhusområdet, 2,5 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1803 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kombineret kvægstald og lade fra 1803 total ombygget i 1959, svinestald fra 1969 og maskinhus fra 1973. På gården er der 150 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og 2 varm lufts plan- silotørrerier. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KEGNÆSVEJ 78, "TOFTEGÅRD", SKOVBY, 6470 SYDALS, tlf. 74- 404577.SVEND IVER PAULSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1933, søn af Marie og Hans Paulsen Petersen, gift d. 30.-9.-1961 med Anne Marie Jensen, hjemmehjælper, født i 1938, datter af Frederikke Marie og Christian Jensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 27.-9.-1962, Lone, født d. 15.-3.-1965 og Jan, født d. 29.-8.-1967.S.I.P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1979 fra Erik Junker.



-443-Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 2,5 ha. er eng. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1930 og væsentlig ændret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1930 og moderniseret i 1980, svinestald og sostald begge fra 1980 samt maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.050 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.KLAPLEDDET 3-5, "MADEGÅRD", LYSABILDSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404158. JØRGEN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1919, søn af Margrethe og Peter Christiansen.J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-5.-1949 fra faderen- Gården har været i slægtens eje siden 1779.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 46,6 ha., heraf tilkøbt 24 ha., 15 ha. er eng. Der er bortforpagtet 27 ha.Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret omfattende i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1894 ombygget i 1954, svinestald fra 1935, lade fra 1907 og maskinhus fra 1949. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til mejetærskning.KLAPLEDDET 4, "GRØNGÅRD", LYSABILDSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404323.CHRISTEN ANDERSEN, husmand, født d. 12.-3.-1927, søn af Marie Christine og Peter Andersen. C.A. overtog gården d. 1.-1.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 820.000. Areal 8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1849 og lø-bende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1849 og ændret i 1972, svinestald fra 1849 ændret i 1966, lade fra 1949, maskinhus fra 1979 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 12 årskøer, 7 ungdyr og 9 avlskalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, kornmagasin og silo til kraftfoder. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KONGSHOVED 13, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405226. ANNI KIER NIELSEN, født i 1930, datter af Elise og Carl A. J. Kier, gift i 1951 med Helge Nielsen, født d. 24.-9.-1919, sønaf Marie og sen.A.K.N. overtog fra forældrene.Ejendomsskyld 8,5 ha., heraf 1 forpagtet 3 ha.
■Is Conrad Niel- gården i 1954780.000. Areal ha. eng. Der erStuehuset er opført i 1794 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966 og lade fra 1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og havre. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.



LAMBJERGSKOV 22, "EGEGAARD", LAMBJERGSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-415351. NIELS HELMER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1922, søn af Eline Frederikke og Hans Henning Jørgensen, gift d. 3.-4.-1948 med Margrethe Jensen, husmor, født d. 11.-9.-1921, datter af Ida og Frederik Jensen. Parret har børnene: Bente Solveig, født d. 26.-12.-1950 og Hans Jørgen, født d. 19.-8.-1953.N.H.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1948 til overtagelsen d. 1.-3.-1957 fra Johannes Heinrich Thomsen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1847 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1841 og ændret i 1973, lade fra 1967 og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 270 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, kornsilo, gennemblæsningssilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet. LAMBJERGSKOV 27, "DAM- GAARD", KIRKE HØRUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-415147.PETER HELGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1927, søn af Eline og Jørgen Andersen, gift d. 28.-11.-1952 med Anne Marie Petersen, medhjælpende hustru, født d. 26.-6.-1926, datter af Marie Dorothea og Mathias Petersen. Parret har sønnerne: Erik, født d. 24.-7.-1953 og Poul, født d. 29.-10.-1957.P.H.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 30 ha., heraf 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1965, garage og værkstedsbygning fra 1977, lade fra 1963 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, fremavlet korn, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og gasopvarmet portionstørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.P.H.A. ejer og driver også Lambjergskov 21, 6470 Sydals. Areal 31 ha.LAMBJERGVEJ 2, "SKOVGAÄRD", LAMBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415365.KNUD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1941, søn af Margrethe og Christen Christensen.K.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 29 ha., 3,5 ha. er skov. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, lade fra 1862 senere ændret, maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 35 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LAMBJERGVEJ 7, LAMBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415377.GEORG JACOB HANSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1929, søn af Chathrine og Jacob Hansen, gift i 1952 med Dagmar Carstensen, medhjælpende hustru, født d. 16.-10.- 1931, datter af Ellen og Mathias Carstensen. Parret har sønnerne: Helge, født d. 9.- 12.-1952 og Arne, født d. 19.-6.-1960.G.J.H. forpagtede gården fra 1953 til overtagelsen d. 1.-4.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. skov.



-M5- Lambjergvej 7's stuehus er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 ændret til svinestald omkr. 1970, svinestald fra 1908 udbygget i 1972, lade fra 1954 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1mejetærsker og kornmagasin. Maskinstation bruges til skårlægning.LEBØLVEJ 10, "ENGHOLM", LEBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74- 407989.HANS T. RASMUSSEN, gårdejer. Omtales under Nørre Landevej 38, Kegnæs, 6470 Sydals.H.T.R. overtog gården i 1976 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården.Ejendomsskyld 880.000. Areal 11 ha., der er forpagtet 38,5 ha. Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1862 ombygget i 1960, svinestald og lade begge fra 1952 samt maskinhus fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 1 varm lufts korntørreri. H.T.R. ejer og driver også Nørre Landevej 38, Kegnæs, 6470 Sydals.

H.H.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han faderen.

LEBØLVEJ 14, LEBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-407869.HANS HANSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1922, søn af Christine Marie og Christian Petersen, gift d. 12.-11.-1949 med Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 22.-6.-1926, datter af Anne Marie Kirstine og Hans Hansen. Parret har børnene: Leif, født d. 10.-4.-1950, Lis, født d. 22.-9.-1956 og Bent, født d. 10.-7.-1959.overtog gården d. 1.-4.-1949 fraEjendomsskyld 1.400.000. Areal 28,5 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1883 efter brand og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1869, svinestald fra 1925, lade fra 1902 og maskinhus fra omkr. 1910. Der er 3 traktorer og halvpart i mejetærsker.LEBØLVEJ 25, LEBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-407893.JACOB JØRGENSEN DUUS, gårdejer, født d. 21.-1.-1923, søn af Anne Christine og Hans Jørgensen Duus, gift d. 18.-3.-1950 med Edith Petersen, medhjælpende hustru, født d. 10.-4.-1929, datter af Marie og Andreas Petersen. Parret har sønnerne: Hans Erik, født d. 7.-2.-1951 og Torben, født d. 13.-9.-1959.J.J.D. overtog gården d. 1.-8.-1960 fra Laurensius Jensen.Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,5 ha.



-446- Lebølvej 25's stuehus er opført i 1948 efter brand og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald, lade og maskinhus fra 1947 ombygget til svinestald i 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri. Børnene hjælper til i højsæsonen.LEBØLVEJ 35, "EGESKOVGÅRD", LEBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74- 407875.JØRGEN BONEFELD, gårdejer, født d. 27.-2.-1927, søn af Anna Marie og Hans Bonefeld, gift d. 13.-7.-1956 med Elisabeth Christensen, smørrebrødsjomfru, født d. 13.-2.-1934, datter af Laura Christine og Jørgen Christensen. Parret har børnene: Ninna, født d. 31.-1.-1959, Birgit, født d. 12.-10.-1963 og Hans Jørgen, født d. 2.-10.-1965.J.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1700-tallet.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 38 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 27 ha., som sønnen Hans Jørgen driver.Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1887 hvoraf kvægstalden er ændret til svinestald i 1978 og laden ændret i 1924, desuden er der maskinhus fra 1938. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, vinterbyg, raps og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. LILLEKOBBEL 7, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405242.JØRGEN PETER MØLLER, gårdejer, født d. 25.-9.-1928, søn af Kathrine og Peter Møller, gift d. 12.-2.-1955 med Clara Clausen, medhjælpende hustru, født d. 24.-10.-1934, datter af Clara og Christian Clausen. Parret har børnene: Jytte, født d. 1.-8.-1955 og Peter, født d. 13.-4.-1959. J.P.M. har været på GråstenLandbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden nyopførelsen i 1866.Ejendomsskyld 820.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1866 ændret flere gange senest i 1978 til svinestald, svinestalde fra 1866 og 1957, lade fra 1866 ændret i 1950 og maskinhus fra omkr. 1966. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornmagasin. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-W-LILLEKOBBEL 9, "SMEDEGÄRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405315.CHRISTIAN PEDERSEN KOCK, gårdejer, født d. 7.-6.-1935, søn af Cicilie Marie og Hans Pedersen Kock, gift d. 2.-5.-1964 med Anni Langelund, vaskerimedarbejder, født d. 18.-10.-1941, datter af Christian Langelund. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 7.-2.-1965, Bodil, født d. 22.-2.-1968 og Randi, født d. 26.-3.-1978.C.P.K. har været på Ladelund Landbrugsskole og er aktiv indenfor Kvægavlsforeningen. Han overtog gården i 1964 fra Anna og Christian Jensen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 6,5 ha. Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 ændret i 1976, svinestald fra 1972, lade fra 1935 ændret til kostald i 1976, maskinhus fra 1976 og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Planteprodutkionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt elopvarmet varm og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

lade begge fra 1914 samt kombineret svinestald og

LILLEKOBBEL 11-13, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405200. KAJ HANSEN, gårdejer, født d.5.-8.-1945, søn af Anna Marie og Christian Hansen.K.H. overtog gården d. 1.-1.-1984 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 790.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus fra 1940. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 kornmagasin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LILLE MOMMARKVEJ 7, "BØN- ROIGÅRD", SARUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-404742.SVEND ASMUSSEN LYCK, gårdejer, født d. 26.-1.-1961, søn af Claudine Johanne og Jens Asmus- sen Lyck, gift d. 31.-12.-1987 med Laila Elkrog Hansen, hjemmehjælper, født d. 29.-6.-1962, datter af Jytte og Johannes Jørgen Hansen. Parret har børnene: Stefan, født d. 26.-10.-1986 samt tvillingerne Nanna og Mira, født d. 21.-2.-1989.S.A.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af repræsenstantskabet forSlagteriregion Syd. Han overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Kedde Jacobsen. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31,4 ha., der er forpagtet 33,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1978, svinestald fra omkr. 1800, lade fra 1989, maskinhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo samt 2 varm og kold lufts korntørrerier. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. S.A.L. driver lejlighedsvis maskinstation fra ejendommen og har maskin- fællesskab sammen med forældrene, "Tandskov", Svennemølle 42, 6470 Sydals.



-MS-

J.L. har været på Dalum Landbrugsskole, han er

LYSABILDGADE 44, "LINDEGÅRD", LYSABILD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404514.JØRN LIND, gårdejer, født d. 31.-8.-1946, søn af Kathrine og Jacob Lind, gift d. 17.-6.-1972 med Tove Hjarnø, børneforsorgspædagog, født d. 31.-7.-1947, datter af Gerda og Rasmus Laurits Hjarnø Rasmussen. Parret har børnene: Janne, født d. 19.-12.- 1974 og Søren, født 28.-4.-1976. medlem af Skolebestyrelsen og er bestyrelsesmedlem i Lysabild Sogns Frivillige Brandværn. Han overtog gården i 1981 fra forældrene. Gården kan føres tilbage til 1776.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 2 ha. er eng. Der er for- pagtet 30,5 ha.Stuehuset er opført i 1883 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1971, svinestald moderniseret til SPF-besætning i 1983, lade fra 1883 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og rødsvingel. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LYSABILDGADE 54, LYSABILD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404428. SVEND PETER BLADT, gårdejer, født d. 9.-5.-1948, søn af Kirstine og Hans Christian Bladt, gift d. 5.-7.-1970 med Birthe Christensen, børnehavepædagog/leder af børnehaveklasse, datter af Gertrud og Svend Christensen. Parret har børnene: Martin, født d. 25.-11.-1972, Ulla, født d. 9.- 9.-1976 og Lene, født d. 10.-6.- 1983. S.P.B. er gravermedhjælper ved Lysabild Kirke, han er medlem af Skolebestyrelsen for Lysabild Skole og af Ungdomsskolebestyrelsen for Sydals samt bestyrelsesmedlem af Lysabild Skytte- og Gymnastikforening. B.C. er lokalpolitisk engageret for Lysabild Sogns Fællesliste. S.P.B. overtog gården d. 1.-6.-1976 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1770.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34,7 ha., heraf 10 ha. eng. og 0,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1898 og gennemgribende restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1935, svinestald fra 1935 ændret til maskinhus i 1986 og maskinhus fra 1974. Der er 1 traktor, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.LYSABILDGADE 65, LYSABILD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404410.ERIK C. DUUS, gårdejer, født d. 8.-5.-1949, søn af Christine og Christen Duus, gift d. 3.-3.-1977 med Ingrid Friis, kontorassistent, født d. 5.-8.-1948, datter af Else og Tage Toft Friis. Parret har børnene: Camilla, født d. 28.-7.-1977 og Carsten, født d. 11.- 10.-1979.E.C.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra Anna og Peter Berthelsen.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 26,5 ha., der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er restaureret i 1901 og siden løbende. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1941 ændret til svinestald i 1975, svinestald fra 1979 moderniseret i 1989, lade fra 1941, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives



-^9-med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

17.-3.-1971 og Gitte, født d. 11.- 8.-1974.G.F. er forsikringskonsulent i Topdanmark. Han

LYSABILDGADE 77, "NØRGÅRD", LYSABILD, 6470 SYDASL, tlf. 74-404447.GYNTHER FESTERSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1941, søn af Chathrine og Thomas Festersen, gift d. 2.-12.-1967 med Chathrine Magrethe Nør, sygehusmedhjælper, født d. 9.-4.-1943, datter af Margrethe og Christian Nør. Parret har børnene: Kim, født d. 13.-5.-1968, John, født d.forpagtede gården fra 1969 til overtagelsen i 1979 fra Hans Jørgensen Nør.Ejendomsskyld 840.000. Areal 22 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er mere end 200 år gammelt restaureret i 1900 og siden løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald mere end 200 år gammel, ændret og udvidet flere gange senest til svinestald i 1984, svinestalde og lade begge mere end 200 år gamle og løbende restaureret, desuden er der maskinhus fra 1980. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 1.000 stk. årligt samt en besætning på 4 årsammekøer og 1 tyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LYSABILDGADE 82, LYSABILD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404141.ERIK PETER HENRIKSEN BLADT, gårdejer, født d. 9.-1.-1963, søn af Kathrine og Peter Bladt.E.P.H.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1988 fra faderen. Nuværende ejer er 5. eller 6. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald samt lade og maskinhus alle fra 1912. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. I 1990 blev der forpagtet en svinestald på Majbølvej 10, 6470 Sydals, hvor der opstartedes sohold.LYSABILDGADE 90, LYSABILD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404659. KNUD ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1950, søn af Anne Kirstine og Hans Hansen, gift d. 21.-9.-1974 med Jytte Vogt Hansen, overassistent/medhjælpende hustru, født d. 15.-11.-1951, datter af Marie Margrethe og Peter Hansen. Parret har døtrene: Dorthe, født d. 6.-6.-1977 og Jette, født d. 20.-2.-1980.K.E.H. driver maskinstation fra gården og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1978 fra Peter Petersen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha., 3 ha. er marginaljord.Der er forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 omfattende ombygget og moderniseret i 1979-82. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle nedrevet i 1979, og samme



-450-år blev der opført ny svinestald, desuden er der maskinhus fra 1981 og gylle tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, maltbyg og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og olieopvarmet korntørreri. På gården er ansat 1 driftsleder.LÆRKEREDEN 3, MJANGHØJ, 6470 SYDALS, tlf. 74-415146. ARNE ROBERT ANDREASEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1925, søn af Karen Marie og Oanus Andreasen, gift d. 10.-3.-1951 med Marie Schuft, medhjælpende hustru, født d. 18.-10.-1929, datter af Sophie og Peter Schuft. Parret har børnene: Karen Marie, født d. 10.-4.-1951, Aksel Peter, født d. 14.-8.-1955 og Jan Erik, født d. 22.-9.-1958.A.R.A. forpagtede gården fra 1957 til overtalgelsen d. 1.-4.-1962 fra Hans Ingemann. Ejendomsskyld 910.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. Der er forpagtet 12 ha. Stuehuset er opført omkr. 1690 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 ændret og udbygget i 1968, svinestald fra 1928, lade fra 1928 senere ændret til svinestald, desuden er der maskinhus. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 30 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.MAJBØLBJERG 7, "PRAMGAARD", MAJBØLBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-615373. ANDREAS P. KRYHLMAND, gårdejer, født d. 7.-3.-1945, søn af Else og Peter Kryhl- mand, gift d. 18.-5.-1968 med Else Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 10.-7.-1946, datter af Hansine og Niels Nielsen. Parret har børnene: Anders, født d. 7.-11.-1970, Lene, født d. 13.-10.-1971 og Kirsten, født d. 15.-8.-1977.A.P.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1970 fra Peter Jacobsen. Gården kan føres tilbage til 1620.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 1 ha. er skov. Der er frasolgt 1 ha. og forpagtet 57 ha.Stuehuset er ændret i 1897 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1876 ændret flere gange senest i 1978, ungdyrstald fra 1976, lade fra 1892 ændret i 1973, maskinhus fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, havre, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, hegnsklipper, slamsuger, ballepresser, kornmagasin og gasopvarmet silo med korntørreri.MAJBØLLØKKE 2, "STENNES- GÅRD", MAJBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-415184.CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1928, søn af Cha- thrine Christine og Christian Petersen, gift d. 29.-6.-1957 med Anne-Lise Iwersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-7.-1933, datter af Karen Olga og Peter Iwersen. Parret har børnene: Hans Christian, født d. 20.-12.- 1962 og Merete, født d. 29.-9.-1967. C.P. er bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. eng.



-451- "Stennesgård"s stuehus er opført i 1846 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1846 ændret til sostald i 1976, svinestald fra 1971, lade opført i 1979 efter brand og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres 600 slagtesvin årligt, desuden er der dådyrhold på hobbyplan. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, anpart i mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts plantørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MAJBØLLØKKE 3, MAJBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-415451.SVEND NYGÅRD, landmand, født d. 16.-12.-1948, søn af Anne Marie og Henrik Petersen, bor sammen med Ulla Nilson, portner, født d. 20.-4.-1951, datter af Else Botilde og Knud Verner Nørgård. Parret har børnene: Gunnar, født d. 18.-9.-1969, Carina, født d. 20.-9.-1972, Torben, født d. 10.-12.-1972 og Else-Marie, født d. 25.-4.-1977.S.N. er brandleder på Danfoss, han har været på Koldkærgård Landbrugsskole og er delegeret ved Alsisk Forsikring. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Marie Brock. Ejendomsskyld 550.000. Areal 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1901 og moderniseret fra 1987-90. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus fra 1901 samt svinestald fra 1901 udbygget i 1914. Gården drives med en besætning på 13 stk. Mohairgeder, 8 stk. Cashgora og 15 stk. Landgeder, desuden er der 6 heste af Dansk Varmblod samt ponyer. Der er 1 traktor på gården.

1952 fra Hans Jørgensen Hansen.

MAJBØLLØKKE 7, MAJBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-415469. JAKOB THORVALD PETERSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1931, søn af Christine og Christian Petersen, gift d. 23.-4.-1960 med Kirsten Frellesen, medhjælpende hustru, født d. 29.-12.-1939, datter af Christine Margrethe og Thomas Frellesen. Parret har sønnen Bent, født d. 15.-2.-1961.J.T.P. overtog gården d. 15.-9.-Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 31,5 ha., der er 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består afkvægstald fra 1957 ændret til svinestald i 1979, svinestald fra 1957, lade fra 1958 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, andel i meje- tærsker, tårnsilo arbejdet. og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark-
MAJBØLLØKKE 17, "FRYDENDAL", MAJBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-415245.JØRGEN EDLEF NISSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1935, søn af Sophie og Peter Nissen, gift i 1958 med Gurli Brugge, medhjælpende hustru, født d. 2.-4.-1937, datter af Marie og August Brugge. Parret har døtrene: Jette, født d. 1.-8.-1959, Hanne, født d. 18.-10.-1961 og Lotte, født d. 27.-10.-1968.J.E.N. overtog gården d. 1.-3.-1964 fra Ingeborg Blom.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 1,5 ha. er skov. Der erforpagtet 6 ha.



-452-Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1975, svinestald fra 1963, lade fra 1974, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 42 ungdyr og 22 slagtekalve hovedsageligt af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, gasopvarmet gennemløbstørreri samt halmfyr. På gården er ind imellem ansat 1 medhjælper.MAJBØLVEJ 5, "WINDSBJERGGÅRD", MAJBØL, 6470 SYDALS.JENS AKSEL BECK, gårdejer, født d. 17.-11.-1947, søn af Kathe og Hans Beck, gift d. 28.-6.-1975 med Marianne Wolff, klinikassistent, datter af Christine og Hans Friedrich Wolff. Parret har børnene: Søren, født d. 14.-6.-1976 og Malene, født d. 28.- 8.-1978.J.A.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for Slageriregion Syd for Sydals. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som kan føres tilbage til 1675.Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 35 ha., der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1816 efter brand og omfattende restaureret i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 ændret til plantørreri i 1988, kvægstald fra 1975 ændret til maskinhus i 1986, svinestalde fra 1978 og 1986, lade fra 1911 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 6.000 stk. årligt, samt en besætning på 3 årsammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 plansiloer samt varm og kold lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.MAJBØLVEJ 16-18, MAJBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-416657.TAGE LAUE PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1951, søn af Anne og Wilhelm Laue Petersen.T.L.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.Stuehuset er opført i 1837 og restaureret omfattende i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald nu ændret til svinestald, svinestald ændret i 1985, lade bruges til kornopbevaring, maskinhus fra 1974 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.T.L.P. ejer og driver også "Løkkegård", Mjang Bygade 3, 6470 Sydals. Areal 25 ha.MAJBØLVEJ 21, "BAKKEGAARD", MAJBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74- 415312.CHRESTEN ANDERSEN KROGH, gårdejer, født d. 27.-6.-1935, søn af Christine og Andreas Andersen Krogh, gift d. 1.-7.-1961 med Marga Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 17.-11.-1940, datter af Eline og Peter Christiansen. Parret har døtrene: Annette, født d. 21.-3.-1964, Henriette, født d. 23.-5.-1968 og Kristine, født d. 29.-6.-1972.C.A.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som kan føres tilbage til 1798. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 14,5 ha. Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1945 ændret og udvidet i 1968, svinestald fra 1945 ændret til kvægstald i 1969, lade fra 1972 udvidet i 1978, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1972, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 44 årskøer, 60 ungdyr og 25



-453- slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.MEJERIVEJ 2, "ENGLYKKE", LYSABLILD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404534.VIGGO DAMM KRYHLMANN, gårdejer, født d. 8.-5.-1948, søn af Margrethe og Peter Kryhlmann, gift d. 17.-9.-1977 med Asta Ungemand, børnehavepædagog, født d. 26.-5.-1951, datter af Sigrid og Jens Ungemand. Parret har børnene: Annette, født d. 12.-6- 1977 og Anders, født d. 26.-9.- 1980.V.D.K. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Peter Kryhlmand.Areal 21 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er forpagtet 22,5 ha.Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret, desuden er der aftægtsbolig. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra før 1900, svinestald fra 1973 ændret til sostald i 1983, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges 1.450 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.V.D.K. ejer og driver også Lysabildgade 48, 6470 Sydals. Areal 31 ha.MIDTKOBBEL 1-3, "KOBBELGÅRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405450.JOHANNES CHRISTEN HANSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1939, søn af Anna og Jørgen Hansen, gift d. 9.-5.-1964 med Ellen Jensine Dahl, dagplejemor, født d. 19.-7.-1941, datter af Karen og Johannes Dahl. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 25.-4.- 1965, Poul, født d. 17.-7.-1966, Karen Margrethe, født d. 25.-11.-1971 og Lars, født d. 17.-9.-1987.J.C.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1769. Der arbejdes på et generationsskifte, hvor sønnen Hans Jørgen overtager gården fra 1991 sammen med sin samlever Lotte Mark Hansen, laborant, født d. 10.- 2.-1964. Parret har datteren Maria, født d. 26.-7.-1989.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 3 ha. er eng. Der er forpagtet 14,5 ha.Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1975, svinestald ændret og forbedret i 1975, sostald fra 1975, disse stalde blev renoveret i 1989, fedestald og maskinhus begge fra 1976, lade ændret til smågrise i 1989 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges 1.800 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, elopvarmet korntørreri og anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. J.C.H. ejer og driver også Hagensig 10, 6470 Sydals. Areal 50 ha. Her bor J.C.H. og hustru.MINTEBJERGRYDE 1, "MINDEBJERG-RYE, MINDEBJERG-RYE, 6470 SYDALS, tlf. 74-415359.MARIE BONEFELD, gårdejer, født d. 5.-2.-1938, datter af Anna og Peter Bladt, gift d. 30.-4.-1960 med Jørgen Bonefeld, gårdejer, født d. 15.-10.-1936, søn af Kathrine og Olav Bonefeld. J.B. døde d. 24.-6.-1980. Parret fik børnene: Anne, født d. 23.-3.-1961, Per, født d. 26.-8.-1963 og Jens Jørn, født d. 11.-9.-1975.



-w-

Areal 46,3 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., 1 ha. er skov. Der

Marie Bonefeld er bestyrelsesmedlem i ISS, hun har i 3 perioder været medlem af Skolekommissionen, 1 periode i Skolenævnet og 1 periode i Kommunalbestyrelsen for Sydals Kommune. Parret overtog gården i 1965 fra M.B.'s forældre. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 3.050.000. er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ændret til svinestald i 1979, 2 sostalde fra 1976, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges 1.400 små- grise og 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.MINTEBJERGVEJ 3A, MINTE- BJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74- 415189.HERDIS HØI, gårdejer, født d. 15.-5.-1960, datter af Irene og Hans Jørgen Hansen, gift d. 8.- 4.-1989 med Hans Jørgen Høi, landmand, født d. 1.-9.-1960, søn af Maja og Jørgen Høi. Parret har døtrene: Henriette, født d. 27.-6.-1984 og Charlotte, født d. 21.-5.-1987.H.H. er dagplejer. H.J.H. passer det stedlige vandværk, han har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler. H.H. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 16,8 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 10,5 ha. Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus fra 1921. Avlsbygningerne består af svinestald opført i 1945 efter brand og moderniseret i 1989, kviestald fra 1972 ændret til svinestald i 1989, sostald fra 1986, lade opført i 1945 efter brand, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges 200 smågrise og 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.H.H. ejer og driver også "Lebølhøj", Skovbyvej 44, 6470 Sydals. Areal 11,5 ha.

S.E.L.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han

MINTEBJERGVEJ 4, "KÆRGÅRD", MINTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415321.SVEN ERIK LAGERGREN BLAD, gårdejer, født d. 5.-3.-1934, søn af Kathrine og Hans Blad, gift d. 28.-3.-1959 med Ingrid Marie Christensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-12.-1934, datter af Anne Marie og Andreas Christensen. Parret har døtrene: Tove, født d. 20.-9.-1961 og Karin, født d. 17.-3.-1964.overtog gården d. 15.-3.-1959 fra



-455- forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha. Stuehuset er opført i 1821 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ændret til svinestald i 1965, svinestalde fra 1912, 1970 og 1974, lade fra 1912, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineprodukti- on på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 tårnsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel. MINTEBJERGVEJ 16, "MAJBØL- RØJ", MINTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407440.PETER CHRISTIAN HANSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 18.- 12.-1924, søn af Kristine og Christian Petersen, gift d. 18.-12.- 1947 med Chathrine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 23.-5.- 1928, datter af Anne Marie og Jens Peter Hansen. Parret har børnene: Hans, født d. 31.-12.- 1947, Birgit, født d. 5.-12.-1950, Jens Christian, født d. 15.-4.-1956 og Grethe, født d.1.-9.-1958.P.C.H.P. overtog gården d. 1.-4.-1949 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kan føres tilbage til 1645.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31 ha.Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 senere ændret til svinestald, svinestald fra 1888, lade fra 1924, maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MINTEBJERGVEJ 19, "KÅDSAGER", MINTEBJERG, 6470 SYDALS.ANDREAS KAAD, gårdejer, født d. 15.-8.-1944, søn af Christine og Peter Kaad, gift i juli 1970 med Karin Månsson, sundhedsplejerske, født d. 29.-8.-1946, datter af Ingrid og Børge Månsson. Parret har børnene: Peter, født d. 14.-1.-1971 og Anne Marie, født d. 6.-8.-1973.A.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra faderen. Gården har været i slægtens eje i direkte linie siden 1530.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 32,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 1 ha. Stuehuset er opført i 1814 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1862 ændret flere gange senest til svinestald i 1987, svinestald fra 1862 ændret i 1978, svinestald fra 1978, lade fra 1862 og 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og vinterbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og olieopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.A.K. ejer og driver også Mintebjergvej 15, 6470 Sydals. Areal 16,5 ha.



-w-MINTEBJERGVEJ 25, "DAMGÅRD", MINTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415290. JACOB BLADT, gårdejer, født d. 5.-2.-1953, søn af Christine og Jacob Bladt, gift d. 3.-6.-1978 med Helle Friis, økonoma, født d. 28.-10.-1953, datter af Annebelle Friis og Knud Nielsen. Parret har sønnerne: Jacob, født d. 15.-7.-1979 og Morten, født d. 30.-10.-1983.J.B. overtog gården i 1978 fra moderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som kan føres tilbage til 1660.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 27 ha.Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1853 senere ændret til svinestald, svinestald fra 1978, lade fra 1853, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 400 smågrise og 850 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg, ærter, raps og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, skårlægger, plansilo og 2 olieopvarmede korntørrerier. J.P. driver lidt maskinstation fra gården. Han ejer sammen med broderen Kurt Bladt også Mintebjergvej 8, 6470 Sydals. Areal 24 ha.MINTEBJERGVEJ 29, "ROSENLUND", MINTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415180.HANS HANSEN LAUE, gårdejer, født d. 8.-10.-1932, søn af Kathrine og Hans Hansen Laue, gift d. 14.-3.-1959 med Else Marie Bonde, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1935, datter af Chatrine og Christian Bonde. Parret har børnene: Hans, født d. 28.-5.-1961, Claus, født d. 7.- 3.-1963 og Lene, født d. 16.-3.-1965.H.H.L. har været på Langeland Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1959 til overtagelsen i 1967 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle brændt i december 1982, i stedet blev der opført klimastald, fare- og fedestald samt lade alle i 1983, desuden er der svinestald fra 1981 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 800 smågrise og 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.H.H.L. ejer også Skovbyvej 57-59, 6470 Sydals. Denne gård er bortforpagtet til sønnen Hans.MJANG BYGADE 1, "AGERLED- GAARD", MJANG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415247.HENNING BAAGØ JEPSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1930, søn af Marie Magdalene og Christian Jepsen, gift d. 3.-10.-1959 med Christiane Rasmussen, medhjælpende hustru/gårdejer, født d.4.-6.-1930, datter af Kathrine og Andreas Rasmussen. Parret har døtrene: Helle, født d. 10.-6.-1961 og Hanne, født d. 7.-10.-1964.H.B.J. har i en årrække drevet regnskabsvirksomhed fra gården og har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af Hørup Sogneråd og Sydals Kommunalbestyrelse, været sognefoged i Hørup og blev i 1979 udnævnt til vurderingsmand, desuden er han medlem af Skyldrådet for Sønderjyllands Amts Søndre Skyldkreds. Parret



-^57-forpagtede gården fra 1963 til overtagelsen d. 1.-5.-1968 fra C.R.'s forældre. Gården kan føres tilbage til d. 10.-1.-1785.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 50,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha., 2 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret, desuden er der aftægtshus fra 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 ændret flere gange senest til svinestald i 1975, svinestald fra 1908 ændret i 1963, svinestald og maskinhus begge fra 1978 samt lade fra 1908. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og vinterbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 træsiloer, 3 trådsiloer og olieopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. M3ANG BYGADE 7, "LANGAGER - GÄRD", M3ANG, 6470 SYDALS, tlf. 74-416142.FLEMMING ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1960, søn af Grethe og 3ørgen Andersen, gift d. 22.-12.-1986 med Helle Louise Deichgræber, sygehjælper, født d. 5.-2.-1962, datter af Louise og Carl Deichgræber. Parret har børnene: Christina, født d. 6.-1.-1984 og Rasmus, født d. 9.-8.-1986.F.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1645. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 22 ha., heraf 1,3 ha. skov.Stuehuset er ombygget i 1892 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svin i 1965, svinestald ændret og udvidet i 1986, lade ombygget i 1910 og 1986 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og solbær. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 5,5 ha. er tilplantet med solbærbuske, hvorfra der forventes fuld produktion fra 1992.M3ANG BYGADE 11, M3ANG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415717.3ES SPEGGERS SIMONSEN, gårdejer/kvægbrugskonsulent. Omtales under Nedergaden 12, Mjang, 6470 Sydals.3.S.S. overtog gården d. 1.-6.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som kan føres tilbage til 1768.Ejendomsskyld. 1.900.000. Areal 41,5 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret, desuden er der seperat aftægtshus fra 1887. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 ændret til sostald i 1974, svinestald fra 1933 ændret i 1974, lade fra 1933, maskinhus fra 1965 og 2 gastætte siloer. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, vinterbyg, solbær, hyldebær, ribs, kirsebær og juletræer. Der er 8 gennemløbssiloer samt 1 elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat medhjælpere i sæsonen.3.S.S. ejer og driver også Nedergaden 12, Mjang, 6470 Sydals.M3ANG BYGADE 23, "EGEB3ERG", M3ANG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415355.HANS 30RGENSEN DETLEFSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1930, søn af Anne Margrethe og Hans Deflefsen, gift d. 9.-6.-1956 med Margrethe Hansen, medhjælpende hustru, født d. 2.-11.-1931, datter Christine og Hans Hansen. Parret har børnene: 3ørgen, født d. 9.-2.-1957, Anne-Grethe, født d. 19.-2.-1962 og Henrik, født d. 4.-7.-1965. H.3.D. bestyrede gården fra 1952-56 og forpagtede den så indtil overtagelsen d. 15.-12.-1959 fra moderen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.



-458- "Egebjerg"s stuehus er opført i 1828 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800 senere ændret og moderniseret, svinestald ændret i 1962 og 1972, lade udbygget i 1936 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en besætning på 2 årskøer, 3 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2traktorer, 1 tårnsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.MJANGHØJ 5, MJANGHØJ, 6470 SYDALS, tlf. 74-415814. JØRGEN HANSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 23.-3.-1938, søn af Else og Andreas Hansen Schmidt, gift d. 8.-10.-1966 med Erika Jensen, medhjælpende hustru, født d. 13.-5.-1939, datter af Eline og Charles Jensen. Parret har sønnerne: Jens Erik, født d. 28.-9.-1959 og Jan, født d. 15.-4.-1962.Parret overtog gården d. 1.-9.-1967 fra J.H.S.'s fader, som fik den overdraget fra Staten i 1935 som en udstykning fra Gammelgård.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha. Der er forpagtet 11,9 ha. Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 ændret i 1970, svinestald fra.1935 ændret til kvægstald i 1983, lade fra 1935, maskinhus fra 1977 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. MJANGHØJ 7, MJANGHØJ, 6470 SYDALS, tlf. 74-415256.MARGRETHE SCHMIDT, gårdejer, født d. 26.-7.-1931, datter af Margrethe og Peter Petersen, gift d. 19.-5.-1956 med Jørgen Schmidt, født d. 12.-12.-1928, søn af Anne Marie og Niels Schmidt. J.S. døde d. 24.-11.-1980. Parret fik børnene: Birthe, født d. 11.-8.-1960 og Bjarne, født d. 29.-12.-1966.Sønnen Bjarne driver gården, han er uddannet maskintekniker. Gården blev overtaget i 1956 fra Hans Riisbøll. Ejendomsskyld 840.000. Areal 8,5 ha.Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1967, hønsehus fra 1959, maskinhus fra 1980 og lade ændret til svin omkr. 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2 traktorer, kornmagasin og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til mejetærskning.MJANGMARK 6, "JULEMOSEGÅRD", MJANG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415265.NIELS SVEND NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1934, søn af Cathrine Marie og Jørgen Nielsen, gift d. 27.-10.-1956 med Anna Kirstine Petersen, medhjælpende hustru, født d. 29.-6.-1936, datter af Anna og Peter Petersen. Parret har børnene: Edith, født d. 28.-1.-1957, Anne, født d. 23.-1.-1959, Jørn, født d. 12.-2.-1963 og Trine, født d.
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til svinestald i 1977, kvægstald og foderhus begge ændret til fedestald i 1964, maskinhuse fra 1964 og

17.-4.-1966. Niels S. Nielsen er formand for Vikarordningen for Abenrå-Sønderborgområdet under Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra bygmester Skov.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 6 ha. er eng. Der er forpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1838 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret fra 1977, sostald fra 1970, lade 1973, 2 gylletanke og 1 udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 25 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin årligt. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MOMMARKVEJ 244-246, "VRANG- AGERGAARD", MAJBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-415785.HANS RUDOLPH BONDE, gårdejer, født d. 5.-12.-1934, søn af Anne og Lauritz Thorø Bonde, gift d. 12.-3.-1960 med Rita Marie Blad, medhjælpende hustru, født d. 13.-2.-1936, datter af Marie og Christen Blad. Parret har børnene: Jan, født d. 3.-8.- 1960, Nils, født d. 28.-12.-1962 og Mari-Ann, født d. 26.-8.-1966.H.R.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1974 fra R.M.B.'s forældre. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 26 ha., 2,5 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 7,5 ha. Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1776 ændret til svinestald i 1966 og til farestald i 1990, svinestald ændret flere gange senest til opdrætsstald i 1990, kombineret svinestald og halmlade fra 1977, drægtighedsstald fra 1980, lade fra 1911 ændret til klimastald i 1988, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt, desuden er der 3 årsammekøer af racen Limousine og 6 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kornsilo, 4 trådsiloer samt 1 varm og kold lufts gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel og skårlægning. På gården er ansat 1-2 medhjælpere, deuden er der jævnligt unge mennesker i praktik fra Hørup Skoles værkstedsklasse. MOMMARKVEJ 250, "SKÅRTOFT", MAJBØL, 6470 SYDALS, tlf. 74-415289.BENT CHRISTENSEN ZACHARIASSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1942, søn af Christine og Hans Zachariassen, gift d. 2.-11.-1968 med Marie Iversen, medhjælpende hustru, født d. 23.-11.-1944, datter af Chatrine og Hans Iversen. Parret har børnene: Lene, født d. 7.-2.-1970, Hans Jørn, født d. 18.-2.-1972 og Finn, født d. 9.-12.-1976.B.C.Z. har været på Gråsten Landbrugs-



-460- skole. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Jørgen Speggers.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 30,6 ha.Stuehuset er opført i 1852 og moderniseret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet og ændret i 1971, ungdyrstald fra 1974, svinestald ændret til kalvestald i 1980, værksted m.m. fra 1982, lade fra 1933, maskinhus fra 1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 48 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt 5 årsammekøer, 5 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, havre og byg. Der er 3 traktorer, plansilo og elopvarmet plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MOMMARKVEJ 284, "TANDSLETGÅRD", TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407915. PETER HANSEN BONEFELD, gårdejer, født d. 10.-1.-1924, søn af Anna Marie og Hans Petersen Bonefeld, gift i 1951 med Ilse Krenzen, husmor, født d. 12.-7.-1927, datter af Marga og Andreas Krenzen. Parret har børnene: Ingrid Marie, født d. 21.- 6.-1952 og Hans, født d. 21.-12.-1954.P.H.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1951 til overtagelsen i 1963 fra forældrene. Gråden har været slægtsgård fra omkr. 1600.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 48,6 ha., heraf 3,1 ha. skov og eng. Jorden er bort- forpagtet.Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1920, lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1954. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, kornmagasin og varm lufts korntørreri.MOMMARKVEJ 295, "ESKEMOSE- GÅRD", TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407928.ESBEN MATHIESEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1926, søn af Kathrine og Esben Mathiesen, gift d. 23.-9.-1948 med Anne Christine Møller, hjemmehjælper/med- hjælpende hustru, født d. 3.-7.- 1929, datter af Mathilde og Jørgen Møller. Parret har døtrene: Birthe, født d. 16.-12.-1948, Solvej, født d. 21.-1.-1954 og Else-Marie, født d. 27.-3.-1957.E.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1954 til overtagelsen d. 1.-5.-1962 fra forældren. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som kan føres tilbage til midten af 1700-tallet.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,5 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 22 ha. Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800-tallet ændret i 1955 og 1964, svinestald fra 1800-tallet samt lade fra 1906 ændret til svin i 1964. Der er 1 traktor, plansilo, 3 tårnsiloer og elopvarmet korntørreri.MOMMARKVEJ 329, TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407713. CHRISTEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1922, søn af Thora og Peter Christensen, gift d. 29.-3.-1946 med Erna Petersen, medhjælpende hustru, født d. 1.-11.-1922, datter af Cicilie og Peter Petersen. Parret har sønnen Ove Peter, født d. 24.- 3.-1956.C.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1945 til overtagelsen i 1953 fra forældrene. Gråden har været i slægtens eje



-461- siden 1630. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31 ha., der er frasolgt 3 ha., 3 ha. er skov. Stuehuset er 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1900, kyllingehus fra 1962, lade fra 1936 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en kyllingeproduktion på ca. 40.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt gas- og elopvarmet korntørrerier. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er der ind imellem ansat 1 skoledreng.MOMMARKVEJ 351, "ØSTERGÅRD", TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407922.PEDER CASPERSEN, landmand, født d. 19.-12.-1929, søn af Kirstine Marie og Johan Caspersen, gift d. 3.-7.-1954 med Ella Moldt, medhjælpende hustru, født d. 29.-9.-1932, datter af Chathri- ne og Peter Moldt. Parret har børnene: Tove, født d. 30.-3.-1955, Kjeld, født d. 24.-1 1.-1956 og Eigil, født d. 29.-7.-1963.P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1960 til overtagelsen d. 1.-4.-1976 fra faderen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1851 og restaureret i perioden 1930-71. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til søer i 1976, lade ændret til søer samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 450 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.MOMMARKVEJ 360, "SKELBÆK- GÅRD", TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407987.JØRGEN BERTELSEN THOMSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1961, søn af Astrid og Christen Thomsen, gift d. 19.-5.-1985 med Hanne Jacobsen, butiksslagter, født d. 1.-9.-1961, datter af Ruth og Carl Jacobsen. Parret har børnene: Cammilla, født d. 31.-3.-1984, Charlotte, født d. 5.-8.-1986 og Dennis, født d. 9.-1.-1990. J.B.T. har gården d. 1.-2.-1987 fra forældrene. været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtogEjendomsskyld 2.700.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha., 2,5 ha. er skov. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 ændret til rugeægsproduktion i 1964, svinestald og lade begge fra 1929, hønsehus fra 1983, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en rugeægsproduktion på 12.000 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, vinterbyg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gasopvarmet portionstørreri samt jordvarme anlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.MOMMARKVEJ 363, MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407860.PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1913, søn af Christine og Niels Nielsen, gift d. 14.-5.-1960 med Ruth Irmgard Hansen, medhjælpende hustru, født d. 22.-8.- 1934, datter af Anni Elisabeth Auguste og Nis Hans Hansen. Parret har børnene: Niels Peter, født d. 17.-6.-1961 og Helle, født d. 5.-6.-1963.



-462- Peter Nielsen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra faderen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1 ha. skov. Oorden er bort- forpagtet til sønnen.Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880 ændret til svin omkr. 1950, svinestald og lade begge fra 1880samt maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.MOMMARKVEJ 365, "LINDELY- GAARD", MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407861.HANS CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1942, søn af Inge Marie og Christian Jørgensen, gift d. 1.-6.-1968 med Edith Hansen, servitrice, født d. 6.-3.-1946, datter af Edla og Hans Hansen. Parret har børnene: Ulla, født d. 12.-6.-1969 og Henning, født d. 23.-8.-1973.H.C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem af Lysabild Skytte- og Gymnastikforening. Han overtog gården d. 1.-6.-1968 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1780.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1906 ændret til svin i 1978, svinestald ændret i 1975, lade fra omkr. 1850 ændret senest i 1975 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

9.-1960, Karin, født d. 3.-12.-1963 og Knud Erik,

MOMMARKVEJ 369, "HAVBJERG- GAARD", MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407763.JØRGEN NICOLAISEN HØJ, gårdejer, født d. 27.-1.-1930, søn af Helene Marie og Jørgen Nico- laisen Høj, gift d. 4.-10.-1958 med Maja Catharina Hansen, medhjælpende hustru, født d. 1.- 5.-1933, datter af Kate Sophie og Jens Hansen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 1.- født d. 11.-3.-1969.J.N.H. forpagtede gården fra 1958 til overtagelsen i 1963 fra M.C.H.'s moder. Gården har været i slægtens eje i ca. 200 år.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 21 ha.Stuehuset er opført i 1850 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge opført efter brand i 1963, lade fra 1918 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 31 ha., heraf 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret, stald fra omkr. 1900 ændret i 1979, lade fra 1912,

MOMMARKVEJ 373, "DAMGÅRD", MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407986.HANS PETERSEN BONEFELD, gårdejer, født d. 5.-12.-1939, søn af Kathrine og Hans Petersen Bonefeld.H.P.B. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-8.-1976 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.skov. Der er lejet 4 ha.Avlsbygningerne består af kvægmaskinhus fra 1983, gylletank ogudendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 44 ungdyr og 4 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo medhjælper. og elopvarmet korntørreri. På gården er ansat 1
MOMMARKVEJ 377-379, MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74- 407991.HANS JACOBSEN LAUE, gårdejer, født d. 24.-11.-1929, søn af Louise og Andreas Laue, gift d. 25.-5.-1957 med Edith Christensen, servitrice, født d. 24.-11.- 1933, datter af Hermandine Au- guste og Christen Jørgensen Christensen. Parret har børnene: Hanne, født d. 21.-7.-1958, Bent, født d. 18.-2.-1961 og Henrik, født d. 17.-10.-1966.H.J.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1964 fra faderen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24 ha., der er frasolgt 3 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus begge fra omkr. 1900, svinestald fra 1957 og lade fra 1938. Der er 1 traktor, tårnsilo og elopvarmet korntørreri.NEDERGADEN 4, "ENGKILDEGÅRD", MJANG, 6470 SYDALS, tlf. 74-416302.PER ROSENKVIST PETERSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1957, søn af Edel Rosenkvist og Hans Petersen, gift d. 8.-9.-1984 med Monika Hoech, hjemmesygeplejerske, født d. 17.-4.-1958, datter af Helga og August Hoech. Parret har børnene: Morten, født d. 28.-8.-1985 og Randi, født d. 11.-7.-1990.P.R.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 13. generation på gården.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 3,5 ha. skov. Stuehuset er opført efter brand i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald opført efter brand i 1860 nybygget efter 1963 og udvidet i 1980, svinestald opført efter brand i 1860 nybygget i 1970 og ændret til kvægstald i 1988, lade opført efter brand i 1860, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1981, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin, olieopvarmet korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til halmpresning. P.R.P.'s forældre hjælper til på gården i det daglige.



NEDERGADEN 12, MJANG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415717.JES SPEGGERS SIMONSEN, gårdejer/kvægbrugskonsulent, født d. 13.-6.-1957, søn af Marie Speggers og Johannes Simonsen, gift d. 8.-7.-1985 med Karin Skov Schrøder, medhjælpende hustru, født d. 9.-1.-1953, datter af Nelly Skov og Ejner Schrøder. Parret har døtrene: Cicilie, født d. 13.-10.-1985 og Ulrikke, født d. 25.-12.-1987. J.S.S. er kvægbrugskonsulent for Fælles Landboforening for Det Danske Mindretal i Sydslesvig, han har været på Bygholm og Korinth landbrugsskoler og er uddannet agronom på Landbohøjskolen, han er bestyrelsesmedlem og kasserer for Sydals Venstre. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra faderen.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1968, løsdriftsstald fra 1974, lade udvidet i 1974, gylletank og indendørs kørsilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, vinterbyg, kirsebær og hyldebær. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tågesprøjte, grenknuser, speciel gødningsspreder, kornmagasin og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. I sæsonen er ansat medhjælpere. J.S.S. ejer og driver også Mjang Bygade 11, 6470 Sydals.NEDERGADEN 18-20, MJANG, 6470 SYDALS.THOMAS THOMSEN TÆKKER, gårdejer. Omtales under Thom- havevej 6-8, Mjang, 6470 Sydals. T.T.T. overtog gården d. 1.-5.- 1972 fra faderen. Gården har været i familiens eje siden 1640. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne, som bestod af kvæg- og svinestalde samt lade og maskinhus blev nedbrudt i 1987. T.T.T. ejer og driver også Thomhavevej 6-8, Mjang, 6470 Sydals.NEDER JESTRUP 6, "LINDEGÅRDEN", JESTRUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-407870.NICOLAI ANDERSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1929, søn af Anne Margrethe og Jørgen Petersen, gift d. 9.-7.-1960 med Gurli Frank, fabriksarbejder, født d. 12.-6.-1942, datter af Anna og Otto Frank. Parret har døtrene: Laila, født d. 9.-4.-1961 og Ulla, født d. 30.-10.-1964.N.A.P. er førtidspensioneret og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra moderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som kan føres tilbage til 1722.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1854 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1854 og løbende restaureret samt lade og maskinhus begge fra 1854. Der er 1 traktor, elopvarmet korntørreri samt halmfyr.NEDER VEJ 6, "BANKJÆR", SKOVBY MARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-404117.HELGE PETER PAULSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1940, søn af Marie og Andreas Petersen Paulsen, gift d. 29.-5.-1965 med Ulla Birgit Jensen, økonoma, født d. 8.-10.- 1939, datter af Mary og Hans Jensen. Parret har børnene: Jette, født d. 14.-2.-1967, Vivian, født d. 8.-1.-1969 og Carsten Andreas, født d. 11.-3.-1972.



-465-H.P.P. har været svineproduktionstekniker i 22 år i Landboforeningen for Als og Sundeved, han er uddannet svinekontrolassistent på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Haludvalget i Lysabild samt aktiv i ungdomsarbejdet indenfor idræt og gymnastik og har igennem 10 år været medlem af Skolenævnet. Han overtog gården i 1963 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1881.Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er frasolgt 2 ha., 4 ha. eng, dette areal er udlejet.Stuehuset er opført i 1862 og tilbygget med aftægtshus i 1904, det er genopført efter brand i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade og maskinhus alle genopbygget efter brand i 1987, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 2 tårnsiloer samt halmfyr. Maskinstation bruges til gylleudkørsel.NØRRE LANDEVEJ 25, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405259. JENS KVIST, gårdejer, født d. 18.-6.-1926, søn af Marie og Mads Kvist, gift d. 24.-7.-1954 med Elna Duus, medhjælpende hustru, født d. 3.-1.-1932, datter af Eline og Mathias Duus. Parret har sønnerne: Arne, født d. 23.- 6.-1955 og Mogens, født d. 8.-3.- 1959.J.K. er medlem af elværkets repræsentantskab. Han overtog gården d. 1.-5.-1955 fra Johan Haas.Ejendomsskyld 980.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 11, 5 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1854 og restaureret i 1955. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1960 ændret til lade i 1986, lade fra 1960 samt maskinhuse fra 1964 og 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 tårnsiloer og 1 varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRRE LANDEVEJ 30, "NY KRONBORG", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405154. CHRISTIAN RIGELSEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1928, søn af Christine og Andreas Rigelsen, gift d. 30.-11.-1952 med Johanne Hoffmann, medhjælpende hustru, født d. 22.- 8.-1932, datter af Elisabedt og Carl Hoffmann. Parret har døtrene: Anita, født d. 22.-4.-1953 og Maja, født d. 12.-8.-1958.C.R. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Hans Andersen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1816 og ombygget i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret lade og kvægstald fra 1912, svinestald fra 1816 senere ombygget og maskinhus fra 1966. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri.NØRRE LANDEVEJ 32, "KRONBORG", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405198.ARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1928, søn af Lovise Kristine og Karl Martin Nielsen, gift d. 11.-7.-1953 med Claudine Helene Ising, medhjælpende hustru, født d. 11.-1.-1933, datter af Margrethe og Peter Ising. Parret har børnene: Birgit Kristine, født d. 27.-10.-1954, Helle Margrethe, født d. 4.-2.-1963 og Poul Erik, født d. 10.-8.-1964.A.N. overtog gården d. 28.-2.-1981 fra slagermester Herman Franke.



-466-Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført i 1766 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1905, maskinhus fra 1983 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 20 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRRE LANDEVEJ 38, "BØGEGÅRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405330.HANS T. RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1938, søn af Anna og Christian Rasmussen, gift d. 14.-4.-1953 med Karen Wilkens, medhjælpende hustru, født d. 31.-12.- 1938, datter af Emma og Johan Wilkens. Parret har sønnerne: Jørn, født d. 24.-1.- 1963, Lars, født d. 26.-8.-1964 og Finn, født d. 6.-3.-1969.H.T.R. har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for Slagteriregion Syd. Han overtog gården i 1962 fra Kathrine og Peter Thomsen.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 9,3 ha. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1911 tilbygget i 1980, lade fra 1928, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri.H.T.R. ejer og driver også "Engholm", Lebølvej 10, Lebøl, 6470 Sydals.NØRRE LANDEVEJ 56, "HYLD- BJERGGÅRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405225.MARIE KATHRINE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1921, datter af Anne Marie og Jørgen Schmidt.M.K.J. overtog gården i 1954 fra faderen. Gården er en udstykning fra Hjortholm i ca. 1775.Ejendomsskyld 690.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 1 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1845 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1956. Der er 2 traktorer på gården.NØRRE LANDEVEJ 65-67, "SAD- BJERG", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405340.BJARNE HANSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1947, søn af Anne Marie og Mathias Hansen, gift d. 21.-2.-1970 med Anna Cathrine Boysen, sparekasseassistent, født d. 15.-9.-1938, datter af Anna og Hans Jørgen Boysen. Parret har børnene: Niels Christian, født d. 31.-5.-1962, Thorkild, født d. 26.-8.-1970 og Marianne, født d. 28.-2.-1975.B.H. er formand for Hartsø Lavningsdigelaug. Gården blev overtaget d. 1.-5.-1978 og drives som et I/S sammen med hustruen A.C.B og B.H.'s fader.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha., 7,5 ha. er eng. Der er forpagtet 1 ha. Stuehuset er opført i 1837 og løbende restaureret, desuden er der særskilt aftægtshus ændret i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1837 ændret og udbygget i 1934 og 1978, svinestald ændret til kvægstald i 1986, svinestald fra 1986, lade fra 1902 forbedret i 1987, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM samt en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Der er 3 traktorer og 1 kornmagasin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-M>7-

Stuehuset er opført i 1860 og forbedret i 1978-79.

NØRRE LANDEVEJ 71, "ØMOSE- GAARD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405381.JENS CHRISTIAN IVERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1953, søn af Karen Margrethe og Jes Christian Iversen.Gården blev overtaget fra Jørgen Thomsen i oktober 1974 sammen med faderen J.C.I., den drives som et I/S mellem far og søn. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,5 ha, heraf 2,5 ha. eng.Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge ændret til ungdyrstalde i 1976, svinestald ændret i 1975 og 1978, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning på 27 ungdyr og 40 slagtekalve af racen Jersey samt en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres 280 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin, tårnsilo, elopvarmet korntørreri samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til gyllekørsel.Far og søn ejer og driver også Grønmark 24, 6470 Sydals.OVER JESTRUP 6, JESTRUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-407863.KAJ STOLBERG, gårdejer, født d. 6.-1.-1928, søn af Chathrine og Asmus Stolberg, gift i 1955 med Mimi Lei, lagerekspedient, født d. 30.-8.-1954, datter af Henny og Hans Christian Lei. Parret har børnene: Erik, født d. 28.-9.-1956, Bente, født d. 9.-7.-1958 og Kirsten, født d. 31.-1.-1963.K.S. er kontorassistent og har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra faderen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1850 og løbende restaureret, løsdriftsstald fra 1969 og lade fra 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og lucerne. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 kornmagasin og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.OVER JESTRUP 10, "JESTRUP- GÄRD", JESTRUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-407883.HANS BONEFELD, gårdejer, født d. 18.-4.-1922, søn af Anna og Jacob Hansen Bonefeld, gift d. 14.-5.-1948 med Anne Marie Bruhn, medhjælpende hustru, født d. 2.-5.-1923, datter af Anna Kathrine og Maks Bruhn. Parret har børnene: Karin Marie, født d. 23.-10.-1948 og Svend Jacob, født d. 11.-9.-1958.H.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1955 til overtagelsen i 1960 fra faderen. Gården har været i slægtens eje i direkte linie siden 1650. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33,7 ha., heraf 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade ændret i 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-468- PILENE 2, TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407647.JOHANNES NISSEN PETERSEN, husmand, født d. 3.-11.-1924, søn af Kathrina og Johannes Petersen, gift d. 23.-5.-1953 med Marie Sørensen, gårdejer/medhjælpen- de hustru, født d. 24.-8.-1928, datter af Chathrina og Jørgen Sørensen. Parret har sønnen Poul Johannes, født d. 2.-3.-1960. Parret overtog gården d. 1.-4.- 1953 fra Marie Christensen.Ejendomsskyld 830.000. Areal 6,7 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er forpagtet 11 ha. Stuehuset er opført i 1785 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1973, sostald fra 1970, kombineret lade og goldsostald fra 1978 samt maskinhus fra 1961. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.PILENE 10, "PILEGÅRD", TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74- 407923.JØRGEN BERTHELSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1931, søn af Anna og Christen Berthelsen, gift i 1955 med Marie Hansen, husmor, født d. 14.-4.-1932, datter af Christine og Jørgen Hansen. Parret har døtrene: Elin, født d. 9.-6.-1956, Karin, født d. 4.-1.- 1960 og Anne Kirstine, født d. 27.-6.-1962.J.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1956 til overtagelsen i 1964 fra faderen. Gården har været i slægtens eje i mere end 100 år. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1 ha. skov. Stuehuset er restaureret i 1870 og siden løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret flere gange senest i 1959, svinestald fra 1912 og lade fra 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, planmagasin, tårnsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. PILENE 16, "TANDSMOSEGÅRD", TANSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407846.PETER HANSEN ELHOLM, gårdejer, født d. 25.-1.-1933, søn af Marie og Jacob Hansen Elholm, gift i 1956 med Christine Bonefeld, medhjælpende hustru, født d. 9.-3.-1932, datter af Anne og Hans Bonefeld. Parret har sønnerne: Finn, født d. 11.-1.-1957, Carsten, født d. 22.-6.-1959,Søren, født d. 9.-4.-1964 og Claus Per, født d. 1.-6.-1969.P.H.E. er medlem af repræsentantskabet for Sparekassen Sønderjylland og har været meget aktiv i ungdomsarbejdet. Han forpagtede gården fra 1965 til overtagelsen d. 1.-4.-1970 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha.



-469-Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800 ændret til svinestald i 1960, svinestald fra 1972, svinestald fra 1978 ændret i 1981, maskinhus fra 1974 og lade. Gården drives med en slagtesvi- neproduktion på 2.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 driftsleder. P.H.E. ejer og driver også Gammel Kirkevej 5-7, 6470 Sydals. Areal 50 ha.POMMERSGÅRD 1, "POMMERSGÅRD", 6470 SYDALS, tlf. 74- 404774.FINN HANSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1957, søn af Anne Marie og Peter Hansen.F.H. har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-8.-1981 fra Andreas Lausen.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 11 ha. Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1924 moderniseret i 1978 og ændret i 1989, foderhus fra 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og havre. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er der ind imellem ansat medhjælp.RANDSBJERG 3, RANDSBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407615. HANS CHRISTIAN JØRGENSEN, familiebruger, født d. 2.-3.-1948, søn af Anne og Hans Christian Jørgensen, gift d. 22.-3.-1969 med Karen Margrethe Riis, telefonist, datter af Chathrine og August Riis. Parret har døtrene: Birgit, født d. 11.-6.-1970 og Dorthe, født d. 28.-3.-1973.H.C.J. er chauffør for FAF. Han overtog gården i december 1987 fra Johannes Johansen.Ejendomsskyld 580.000. Areal 7 ha., der er bortforpagtet 1 ha. og tilforpagtet 2 ha. Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til hestestald i 1987, desuden er der svinestald, lade og maskinhus. På gården er der 5 tyre til slagtning samt 2 rideheste. Der er 1 traktor og tårnsilo.RUBÆK 9, "ENGGÅRDEN", SKOV- BYBALLE, 6470 SYDALS, tlf. 74-404207.CHRISTEN CHRISTENSEN DUUS, gårdejer, født d. 26.-7.-1936, søn af Marie Christine og Peter Christensen Duus, gift d. 18.-2.-1961 med Martha Johanne Schmidt Gåsvig, rengøringsassistent, født d. 2.-5.-1937, datter af Anna Dorothea og Christian Schmidt Gåsvig. Parret har børnene: Hei- ke, født d. 28.-8.-1961, Peter, født d. 9.- 11.-1964 og Ann-Britt,



-470- født d. 26.-7.-1977.C.C.D. har været på Tinglev Landbrugsskole og er formand for Den Tyske Landboforening for Sønderborgområdet. Han overtog gården d. 1.-1.-1963 fra faderen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 28,5 ha., der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1805 og restaureret i 1937. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1971, 1977 og 1985, lade fra 1980, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornmagasin. Maskinstation bruges til udkørsel af gødning og gylle.RUBÆK 10, "NØGLEGÅRD", SKOVBYBALLE, 6470 SYDALS, tlf. 74-404368.JØRGEN PETER FANGEL, gårdejer, født d. 6.-1.-1944, søn af Dagmar og Christen Fangel, gift d. 20.-3.-1971 med Agnes Petersen, medhjælpende hustru, født d. 11.-9.- 1946, datter af Anne og Nis Petersen. Parret har døtrene: Laila, født d. 30.-9.-1971 og Karina, født d. 4.-1.-1977.J.P.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra forældrene.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 49 ha. Stuehuset er opført i 1876 og gennemgående restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 opført efter brand og ændret til svinestald i 1975, svine- stalde fra 1967, 1978 og 1987, 2 lader fra omkr. 1900, maskinhus fra 1986 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, græsfrø og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel og skårlægning. På gården er der ind imellem ansat medhjælp.RYMOSEVEJ 6, "TANDSVEHL", TANDSELLE, 6470 SYDALS, tlf. 74-407937.BJARNE THOMSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1948, søn af Elly og Thomas Thomsen, gift d. 9.- 10.-1976 med Agnete C. Smedegård Larsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-3.-1951, datter af Ellen Smedegård og Carl Øgård Larsen. Parret har sønnen Thomas, født d. 3.-10.-1977.B.T. har været på Gråsten Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i det lokale Frivillige Brandværn. Han købte gården sammen med faderen i 1983 af Jørgen Vehl, og driver den som et I/S sammen med Tandsryd 8, 6470 Sydals.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 1,5 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1970 og 1985, svinestald fra omkr. 1850 ændret i 1960 og i 1985, lade fra 1951, maskinhus fra omkr. 1976 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt, desuden er der 2 avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, fremavlshvede og frøgræs.B.T. ejer og driver også Tandsryd 8, 6470 Sydals.SARUPHAV 2, SARUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-404842.JØRGEN JØRGENSEN HANSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1953, søn af Leonora Elisabeth og Hans Jørgensen Hansen, bor sammen med Bodil Christine Gregersen, økonom, født d. 25.-2.-1957, datter af Marie og Peter Gregersen. Parret har datteren Lena, født d. 12.-9.-1986 og en nyfødt fra d. 30.-5.-1990.J.J.H. kører mejetærsker for andre i omegnen, han har været på Gråsten og Sydsjællands landbrugsskoler. J.J.H. overtog gården d. 1.-7.-1983 fra bedstefaderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1711.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. skov og eng.



-471-Stuehuset er opført i 1700-tallet senest restaureret og moderniseret i 1988-89. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1700-tallet ændret flere gange til svin i 1976 og igen ændret i 1979, svinestalde fra 1700-tallet og 1976, lade fra 1927, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. SARUPHAV 5, "LINDEGÅRD", SARUP SKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404178.CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1931, søn af Margrethe og Peter Petersen, gift d. 6.-7.-1957 med Anne Christine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 19.-10.-1938, datter af Anna og Christian Lorentzen Hansen. Parret har børnene: Jonna, født d. 24.-10.-1957, Sonja, født d. 22.-6.-1959, Erling, født d. 1.-7.-1960 og Carsten, født d. 26.-9.-1964.C.P. er gulvmontør. Han forpagtede gården fra d. 1.-3.-1974 til overtagelsen d. 11.- 11.-1976 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 800.000. Areal 7 ha.Stuehuset er opført i 1896, desuden er der særskilt aftægtshus fra 1907. Avlsbygningerne består af kvæg-, svinestald og lade alle fra 1936 samt maskinhus fra 1940. Gården drives med en besætning på 11 årskøer, 17 ungdyr og 6 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til ajleudkørsel.SARUPVEJ 2, "HØJGÅRD", LYSABILD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404416.JØRGEN IVERSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1929, søn af Anne Kathrine og Andreas Iversen, gift i 1956 med Anni Marie Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 30.-12.-1936, datter af Helene og Hans Sørensen. Parret har børnene: Hanne, født d. 15.-12.-1956, Kjeld, født d. 18.-7.-1966. født d. 15.-1.-1959, Janet, født d. 22.-3.-1962 og Bettina,J.I. har været på Malling Landbrugsskole og er medlem af Kommunalbestyrelsen i Sydals Kommune. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Jørgen Petersen Kryhlmand. Gården stammer tilbage fra 1735, og navnet "Højgård" menes at være opkaldt efter en langdysse ca. 100 m. fra bygningerne.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 33,6 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 10,5 ha. Stuehuset er opført i 1894 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1894 ændret til brug for ammekøer og børnenes heste samt løsdriftsstald i 1964 og ændret til svinestald i 1983, svinestald ændret til drægtighedsstald, svinestald fra 1982, lade fra 1903 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 165 årssøer, der sælges 1.600 smågrise og 1.600 slagtesvin årligt, desuden er der 4 års- ammekøer, 2 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 3 mejetærskere, 6 tårnsiloer, 2 små tårnsiloer og 2 elopvarmede korntørrerier. Maskinstation bruges til gylleudkørsel og skårlægning. På gården er ansat 1 driftsleder og 1 skoledreng.J.I. ejer og driver også Lysabildgade 81, 6470 Sydals, areal 18 ha. samt Lille Mom- markvej 13, 6470 Sydals, areal 27,5 ha.



-472- SARUPVEJ 3, "KONGSGÅRD", LYSABILD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404653.ERIK MICHELSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1951, søn af Kathe og Peter Michelsen, gift i 1981 med Bodil Christensen, sygeplejerske, født d. 6.-4.-1957, datter af Helene Christensen. Parret har sønnerne: Mads Peter, født d. 20.-9.-1982, Poul Erik, født d. 4.-4.-1984 og Christian, født d. 4.-8.-1988.E.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for Slagteri Syd samt med i udvalgsarbejdet for Landboforeningen for Als og Sundeved. E.M. overtog gården i 1979 fra Christian Jørgensen.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 17,5 ha., heraf 1 ha. eng, der er frasolgt ca. 2 ha. Stuehuset er opført i 1890 og omfattende restaureret i 1986-87. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1979, 1981 og 1989, lade fra 1980 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der produceres 3.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.E.M. ejer og driver også Lysabildgade 55, 6470 Sydals, areal 22,5 ha., Lydabildgade 93, 6470 Sydals, areal 10 ha. og Lysabildgade 105, 6470 Sydals, areal 22 ha.SARUPVEJ 8, "HUMBÆK MØLLE", HUMBÆK, 6470 SYDALS, tlf. 74-404662.KAJ IVER SKOVMAND, gårdejer, født d. 30.-7.-1950, søn af Margrethe Kathrine og Peter Skovmand, gift d. 30.-11.-1975 med Solveig Yvonne Heise, medhjælpende hustru, født d. 4.-8.-1953, datter af Else Margrethe og Martin Heise. Parret har børnene: Peter, født d. 30.-7.-1974 og Sandra, født d. 20.-3.-1979.K.I.S. overtog gården d. 15.-3.-1974 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Den gamle vandmølles historie kan føres tilbage til hertug Hans IV, som overtog møllen i 1583, vandmøllen var i brug indtil 1947.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800-tallet moderniseret i 1973, kviestald og lade begge fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en avlsbesætning' på 42 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, der leveres avlstyre til Kvægavlsforeningen. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.SARUPVEJ 20, "SOLBAKKEGÅRD", SARUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-404314.VIGGO PETERSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1937, søn af Kirstine og Jens Petersen, gift d. 10.-10.-1964 med Astrid Semidt, husmor/hjemmehjælper, født d. 17.-2.-1941, datter af Anni og Hans Schmidt. Parret har børnene: Mette, født d. 10.-3.-1968 og Claus, født d. 20.-4.-1972.V.P. har været på Gråsten Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Iver Iversen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 26 ha., heraf 0,5 ha. marginaljord.



-W-

Der er 3 traktorer og 1 lagersilo. Maskinstation

"Solbakkegård"s stuehus er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade genopført efter brand i 1948 og ændret til sostald i 1985, ungdyrstald tilbygget i 1974 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges 1.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. bruges til en del af markarbejdet.SARUPVEJ 24-26, "TOFTKÆR- GÅRD", SARUP, 6470 SYDALS, tlf. 74-404195.JØRGEN KRYHLMAND, gårdejer, født d. 17.-7.-1931, søn af Anna og Jørgen Petersen Kryhlmand, gift d. 26.-10.-1963 med Chathri- ne Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-7.-1936, datter af Marie Chathrine og Andreas Andersen. Parret har døt- rene: Anne-Marie, født d. 29.- 7.-1964 og Kirsten, født d. 19.-3.-1966.J.K. overtog gården d. 1.-12.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha., heraf 1,3 ha. skov.Stuehuset er opført i 1881 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1890 ændret til svinestald i 1976, svinestald fra 1966, lade fra 1931 og maskinhus fra 1979. På gården er der 200 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. SARUPVEJ 34, "NYGÅRD", SARUP, 6470 SYDALS, tlf. 74- 404194.PETER MUSSMANN, gårdejer, født d. 23.-7.-1943, søn af Tove og Kaj Mussmann, gift d. 20.-2.- 1970 med Else Thomsen, medhjælpende hustru/hjemmehjælper, datter af Ellen og Kristian Thomsen. Parret har datteren Anette, født d. 19.-11.-1971. P.M. har været på Dalum Landbrugsskole, han var indtil 1988 bestyrelsesmedlem i Alsisk Landboforening og er nu medlem af Planteavlsudvalget for Als og Sundeved. Han overtog gården i 1980 fra Hans Ove Jørgensen.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 55,5 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha., 3 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 90 ha.Stuehuset er opført i 1834 restaureret og moderniseret løbende. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1962 renoveret i 1987, svinestald fra 1989, maskinhuse fra 1985 og 1989 samt 2 gylletanke, kvægstald og lade brændte begge i 1989. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.



-M-SDR. LANDEVEJ 201, "LAMBJERGLUND", LAMBJERGLUND, 6470 SYDALS, tlf. 74-430273.ERLING CLAUSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1947, søn af Christine og Alfred Clausen, gift d. 29.-5.-1971 med Bigit Beck, bogholder, født d. 13.-10.-1946, datter af Kathe og Hans Beck. Parret har døtrene: Elisabeth, født d. 15.-6.-1974 og Karina, født d. 9.-4.-1977.E.C. er vurderingsinspektør for Ny Kredit, han er uddannet regnskabstekniker og var ansat som sådan hos Landboforeningen for Als og Sundeved fra 1978-87, desuden har han været på Dalum og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.-1978 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udflyttet fra Lambjerg i 1794.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 50,5 ha., heraf tilkøbt 19,8 ha., der er 3 ha. skov. Stuehuset er opført i 1871 løbende restaureret og moderniseret, i 1947 blev aftægtsbolig bygget sammen med stuehuset, og dette blev udvidet i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1871 ændret til kornopbevaring i 1982, sostald fra 1979, lade fra omkr. 1900, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og halmfyret varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKOVBYVEJ 1, "HOVLYKKE", LAMBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-416156.BJARNE IVERSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1954, søn af Christine Marie og Peter Iversen, bor sammen med Dagny Margrethe Marcussen, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.-1954, datter af Anne Christine og Christian Marcussen. Parret har børnene: Søren, født d. 19.-8.-1982 og Margrethe, født d. 5.-1.-1984.B.I. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra faderen.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 64 ha.Stuehuset er opført omkr. 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1876 ændret til svin i 1976, svinestald fra omkr. 1876 restaureret i 1976, lade fra omkr. 1876 ændret til maskinhus i 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges ca. 3.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug, hvede og byg. Der er 3 traktorer, anpart i mejetærsker, plansilo, tårnsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. SKOVBYVEJ 9, "PARADIISGÅRD", LAMBJERGSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-415236.HANS JØRN IVERSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1942, søn af Kathrine og Jens Iversen, bor sammen med Marethe Rasmussen, husmor, født d. 30.-3.-1944, datter af Chathrine og Jørgen Rasmussen. Parret har børnene: Jens Jørgen, født d. 16.-10.-1975 samt tvillingerne Henrik og Hanne, født d. 2.-3.-1978.H.J.I. har været på Næsgård Agerbrugsskole og er medlem af Lions Club i Sønderborg. M.R. er bestyrelsesmedlem af Sydals Venstre. H.J.I. overtog gården i 1972 fra faderen. Gården har været i slægtens eje i ca. 200 år.Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 60 ha., heraf 1 ha. skov, 2,5 ha. er frugtplantage. Der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1840 og moderniseret senest i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald samt lade og maskinhus alle genopført efter brand i 1973 samt svinestald genopført efter brand i 1973 og udvidet i 1976-78. Gården, som er avlscenter, drives med en opformeringsbesætning på 290 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 4.500



-475- slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, frugttræssprøjte, plansilo, 10 tårnsiloer og 1 olieopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.SKOVBYVEJ 32, MINTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415288. EDITH MARIE DOMINICUSSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1939, datter af Anna og Jørgen Jørgensen, gift d. 8.-10.-1950 med Valdemar Dominicussen, landmand, født d. 8.-11.-1929, søn af Anna og Jørgen Dominicussen. Parret har børnene: Harriet, født d. 26.-2.- 1961, Jan, født d. 15.-3.-1965 og Kim, født d. 23.-8.-1968.E.M.D. overtog gården d. 30.-12.-1963 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført i 1946 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade og maskinhus, som er sammenbygget, sidst nævnte er opført i 1975, desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens saglsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Det er planen, at sønnen Jan skal overtage driften af gården.SKOVBYVEJ 34, MINTEBJERG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415407. HANS J. T. KAAD, gårdejer, født d. 8.-2.-1927, søn af Elli og Hans Kaad, gift d. 8.-6.-1957 med Kathrine Callesen Jørgensen, køkkenassistent, født d. 11.-12.- 1938, datter af Maren og Hans Jørgensen. Parret har børnene: Flemming, født d. 20.-11.-1959, Finn, født d. 1.-4.-1961 og Birthe, født d. 14.-4.-1963.H.J.T.K. overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Thomas Bladt, siden 1987 har sønnen Flemming haft den i forpagtning.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26,5 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1869 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968 ændret til svinestald i 1978, svinestald fra 1968, lade fra 1910 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der produceres 240 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.SKOVBYVEJ 52, "LEBØLGÅRDSMØLLE", LEBØLGÅRD, 6470 SYDALS, tlf. 74-404153. MARTIN LAGONI, gårdejer, født d. 8.-3.-1929, søn af Marie og Johannes Nissen Lagoni, gift d. 21.-5.-1955, med Anna Marie Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 18.-8.-1933, datter af Thora og Rasmus Andreas Jørgensen. Parret har børnene: Harry, født d. 9.-11.-1955 og Tove, født d. 28.-8.-1959.M.L. overtog gården d. 1.-5.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 1,2 ha., 1,5 ha. er skov. Der forpagtet 22 ha.



-MG- "Lebølgårdsmølle"s stuehus er genopført efter brand omkr. 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald genopført efter brand omkr. 1895, svinestalde fra 1975 og 1978 samt lade fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SKOVBYVEJ 55, "LEBØLGÅRD", LEBØLGÅRD, 6470 SYDALS, tlf. 74-407495.HANS BONEFELD, gårdejer, født d. 26.-11.-1929, søn af Marie og Jørgen Bonefeld, gift d. 14.-11.-1972 med Grethe Rasmussen, født d. 1.-9.-1932, datter af Mary og Rasmus Rasmussen. H.B. har børnene: Ingrid, født d. 25.-11.-1953, Hans Jørgen, født d. 2.-12.-1955 og Jan, født d. 2.-3.-1962. G.R. har børnene: Gert, født d. 29.-7.-1957, Lise, født d. 12.-11.-1963 og Lene, født d. 22.-9.-1965.H.B. overtog gården d. 1.-3.-1969 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26 ha., der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret, der er aftægtshus fra 1969. Avlsbygningerne består kombineret kvæg- og svinestald fra 1934 ændret til moderne svinestald i 1977, svinestald fra 1976, lade fra 1934 og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.SKOVBYVEJ 57-59, "VALBJERG- GAARD", VIBØGE, 6470 SYDALS, tlf. 74-404762.HANS HANSEN LAUE, gårdejer, født d. 28.-5.-1961, søn af Else Marie og Hans Hansen Laue, bor sammen med Anne-Marie Jensen, født d. 12.-8.-1964, datter af Edel og Helge Jensen. Parret har datteren Christine, født d. 27.-5.-1990.H.H.L. har været på Dalum ogLadelund landbrugsskoler. Han overtog gården i 1991-92 fra faderen. Nvuærende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.460.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 4,6 ha.Stuehuset er opført i 1818 og væsentligt restaureret i 1944. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade opført efter brand i 1963, svinestalde fra 1985 og 1989 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 225 årssøer, der sælges 5.500 smågrise årligt, desuden er der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo samt olieopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til det meste af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng.SKOVBYVEJ 58, "LINDEGÅRD", SKOVBY, 6470 SYDALS, tlf. 74-404338.UFFE SANDER ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1941, søn af Ilse og Hans Andersen, gift d. 3.-7.-1967 med Helle Lindberg, skolesekretær, født d. 4.-1.-1946, datter af Ingeborg Margit og Harry Lindberg. Parret har børnene: Anette, født d. 25.-8.-1968 og Morten, født d. 5.-12.-1970.U.S.A. er deltidsmontør, han har været på Lundby Landbrugsskole og er delegeret ved Alsisk Forsikring, han har i mange år arbejdet i Ungdoms- og Idrætsarbejde og har



-w-siden 1967 været formand for Badmintonafdelingen samt været medlem af bestyrelsen for S.I. fra omkr. 1980. Han overtog gården i 1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 24,4 ha., heraf 2,4 ha. eng og skov. Al jord fra "Tinggård", Skovbyvej 68 er forpagtet.Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald ændret til svinestald i 1967 samt fedestald fra 1972. Gården drives men en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, skårlægger, 8 kornsiloer samt varm og kold lufts korntørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.SKOVBYVEJ 69, "VESTERGÅRD", SKOVBY MARK, 6470 SYDALS, tlf. 74- 404355.ANDREAS PETERSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1921, søn af Anne Marie og Jørgen Petersen, gift d. 29.- 4.-1948 med Anne Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 14.-9.-1924, datter af Anna Marie og Hans Hansen.A.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1957 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1701 og blev i 1785 udflyttet til nuværende beliggenhed.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 8 ha. er eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1785 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1785 ændret omkr. 1930, svinestald fra 1890 ændret i 1961, lade fra 1785 ændret flere gange senest i 1931. Der er 1 traktor, tårnsilo og kold lufts tørreri.SKOVBYVEJ 81, "GRAVHØJGÅRD", SKOVBY, 6470 SYDALS, tlf. 74-404269.HANS JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1928, søn af Metta Amalie og Jørgen Hansen Christensen, gift d. 23.-2.-1951 med Tove Marie Møller, husmor, født d. 7.-10.-1932, datter af Anne Margrethe og Jørgen Møller. Parret har børnene: Henning, født d. 11.-1.-1959, Finn Jørgen, født d. 11.-3.-1968 og Anne-Grethe, født d. 18.-11.-1964.H.J.C. er foreningesarbejder i Vandværket og Brandkassen. Han overtog gården i 1961 fra svigerforældrene.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22,3 ha., 6,5 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, lade fra 1890 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og elopvarmet korntørreri.SKOVEN 2, "BOJSKOVGÅRD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405427.NIELS CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 1.-7.-1956, søn af Elinor og Aksel Henry Madsen, gift d. 7.-3.-1981 med Birthe Gunver Mathiesen, medhjælpende hustru, født d. 4.-6.-1961, datter af Else og Mathias Mathiesen. Parret har døtrene: Tina, født d. 12.-12.-1982 og Eva, født d. 6.-1.-1986.



-ws-

fra 1856 senere ændret til bl.a. svin, svinestald fra

Niels C. Madsen har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra Asta Iversen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha., 3,5 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret, desuden er der aftægtsbolig fra 1872. Avlsbygningerne består af kvægstald 1856 senere ændret, lade fra 1900 og maskinhus fra omkr. 1970. Gården drives med en besætning på 23 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 8 lave tårnsiloer, 1 gasopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.SKOVEN 6, "SKOVGÅRD", KEG- NÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74- 405403.HANS-HENRIK WOLF, gårdejer, født d. 3.-10.-1957, søn af Jytte og Svend Erik Wolf, gift d. 14.- 5.-1983 med Vicki Magnussen, udearbejdende, født d. 8.-8.-1956, datter af Esther Krogh og William Jørgen Magnussen. Parret har tvillingerne Caja Magdalene og Jean René, født d. 8.-2.- 1983 samt datteren Sari Kristine, født d. 22.-7.-1986.H.H.W. har været på Gråsten og Korinth landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.- 1.-1982 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården-Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 6 ha.Stuehuset er opført i 1839 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1839 ændret i 1946, svinestald fra 1935 ændret til ungdyrstald i 1960 og restaureret i 1990, lade fra 1839 ændret i 1946 samt maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 26 årskøer, 43 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til ajleudkørsel. SKOVEN 7, "ØSTERGÅRD", KEG- NÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74- 405223.CHRISTIAN SCHMIDT, gårdejer, født d. 4.-4.-1921, søn af Anna og Christian Jørgensen Schmidt, gift d. 20.-11.-1954 med Karen Heitmann Andreasen, indremissionær, født d. 1.-11.-1936, datter af Edel Andreasen. Parret har børnene: Christian Leif, født d. 19.-5.-1955, Edel Marie, født d.7.-9.-1956, Anette Lydia, født d. 7.-3.-1958, Susanne, født d. 8.-9.-1960 og Irene, født d. 18.-4.-1966.C.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1952 til overtagelsen d. 1.-7.-1959 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. eng.



-479-Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1956 samt lade fra 1941. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og byg. Der er 1 traktor, plansilo, kold lufts tørreri samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SKOVEN 8, "ELMEGAARD", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74- 405220.CHRISTEN MATHIESEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1958, søn af Anmarie og Christian Mathiesen, gift d. 1 1.-7.-1987 med Helle Schmidt, kontorassistent, født d. 18.-2.-1961, datter af Anna Marie og Hans Schmidt. Parret har datteren Lisa Maria, født d. 30.- 3.-1989.C.M. har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler, han er bestyrelsesmedlem i Kegnæs Forsamlingshus og af Hartsø Lavnings Digelag. Han overtog gården d. 1.-12.- 1983 fra moderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 11 ha., de 6 ha. er eng, som er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1852 og forbedret i 1967 og 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ændret til svinestald i 1978, svinestalde fra 1950 og 1974 begge indsat nyt inventar i 1986, svinestald fra 1986, lade fra omkr. 1961, maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 1.400 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 kornmagasin, tårnsilo, elopvarmet korntørreri samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SKOVFORTEN 3, "FREDENSBORG", LYSABILDSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404228.ANNE CHRISTINE DUUS, gårdejer, født d. 8.-10.-1925, datter af Margrethe Christine og Peter Jacobsen, gift d. 8.-8.-1947 med Christian Henry Duus, født d. 29.-3.-1920, søn af Doris og Hans Duus. C.H.D. døde i for-
. , , . i fra C.H.D.'s fader. Nuværende ejer er 7. gene-

/ •/) i i c Uu : ;i'' , ha., jorden er bortforpagtet til sønnen.de restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og ;t i 1873 og senere ændret efter behov. Der er 1 ■f 0^ tf) I -/ LYSABILDSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404353. ^pensionist, født d. 12.-7.-1921, søn af Christiane ift d. 11.-8.-1944 med Petra Nielsen, husmor, født i Nielsen. Parret har børnene: Gunnar, født d. \-5.-1950 og Bente, født d. 15.-3.-1959.ning og Dansk Samfund. Han overtog gården i 1960 tilbage til 1796, efter udflytning af gårdene til ndt man, at der var brug for en mølle for egnens _____________________ egården".Ejendomsskyld 630.000. Areal 2,4 ha., der er frasolgt 15,2 ha.



-480- "Møllegård"s stuehus er opført i 1868 og særlig restaureret fra 1942-44. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1868. Der er 2 traktorer på gården.

SKOVFORTEN 13, "KRONBORG", LYSABILDSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404157.HANS JØRGENSEN HANSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1934, søn af Anne Kathrine og Frederik Hansen, gift d. 18.-7.-1958 med Ingrid Petra Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 3.-7.-1934, datter af Louise Christine Marie og Hans Alfred Rasmussen. Parret har datteren Anne Birgitte, født d. 21.-2.-1960.H.J.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1718.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. skov, 7,5 ha. er skov. Der er bortforpagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1848 og senest restaureret i 1989, desuden er der et aftægtshus fra 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ændret til svinestald i 1960, svinestald fra 1907, lade fra 1912 og maskinhus. Der er 1 traktor på gården.

1962 til overtagelsen i 1970 fra svigermoderen.

SKOVGYDE 4, TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407805.RASMUS IVERSEN, husmand, født d. 23.-12.-1918, søn af Marie og Nicolai Iversen, gift d. 3.-11.-1944 med Kathrine Skov, husmor, født d. 4.-5.-1924, datter af Marie og Johannes Skov. Parret har børnene: Bent, født d. 19.-7.-1945, Birgit, født d. 23.- 6.-1948 og Marie, født d. 25.-3.- 1954. R.I. forpagtede gården fraEjendomsskyld 490.000. Areal 7 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade vinkelbygget i 1927 efter brand, desuden er der maskinhus. Der er 1 traktor og 1 kornmagasin.SKOVMOSEVEJ 2-4, "SKOVBYGÅRD", SKOVBY, 6470 SYDALS, tlf. 74-404891.IB HANSEN LIND, gårdejer, født d. 4.-5.-1958, søn af Katha Marie og Nicolai Lind, gift d. 21.-5.-1983 med Ellen Margrethe Paoulsen, medhjælpende hustru, født d. 29.- 3.-1956, datter af Inge og Mads Paoulsen. Parret har døtrene: Pia, født d. 9.-2.-1985 og Helle, født d. 23.-6.-1988.I.H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for Slagteriregion Syd. Han overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Iver Leander Hansen og



-481-

nedbrudt i 1987 og 1990. Gården drives med en

Peter Bonde Christiansen.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 46,4 ha., heraf 8 ha. eng, som er bortforpagtet til faderen."Skovbygård"s stuehus er opført i 1873 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af drægtighedsstald fra 1987, farestald fra 1977, fedestald fra 1978, fra- vænningsstald fra 1979, lade fra omkr. 1900 og gylletank, svine- stald og kvægstald er henholdsvis svineproduktion på 150 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede, græsfrø, rug og havre. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.STENSGÅRDVEJ 1, "STE- ENSGÅRD", TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74- 407789.FOLMER FINK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 18.- 7.-1933, søn af Esther og Marinus Jørgensen, gift d. 9.-12.-1961 med Mary Bladt Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 1.- 1.-1941, datter af AnneChathrine Bladt og Christian Sigwald Rasmussen. Parret har børnene: Anita, født d. 5.-6.-1962, Christian, født d. 7.-10.-1963, Lisbeth, født d. 9.-4.-1966 og Hanne, født d. 11.-6.-1968.F.F.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen i 1969 fra M.B.R.'s forældre. Gården kan føres tilbage til 1700-tallet, den var oprindeligt en såkaldt frigård med eget våbenmærke dateret 1492, hvilket indebar fritagelse for hoveri til Augustenborg Herregård. I efteråret 1990 blev halvdelen af gården solgt til sønnen Christian, og far og søn vil i de kommende år drive gården i fællesskab som I/S Steensgård.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 2 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 5 ha. Efter udflytning blev gården genopbygget i 1903, og stuehuset er siden løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald moderniseret i 1981, ungdyrstald fra omkr. 1971, kombineret lade og maskinhus fra 1976 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 34 årskøer af racen SDM, desuden er der 2 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og rødsvingel. Der er 3 traktorer, 1 tårnsilo samt varm og kold lufts gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.STRANDGÅRDSVEJ 1, "STRANDGÅRDEN", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405166.ARNE DUUS, gårdejer, født d. 1.-12.-1938, søn af Christine og Jørgen Duus, gift d. 15.-2.-1963 med Anne Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d. 4.-3.- 1940, datter af Karta og Jørgen Andersen. Parret har døtrene: Gitte, født d. 21.-2.-1966 og



-482-Bente, født d. 13.-2.-1976.A.D. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er kredsformand for Venstre's Augustenborg Kreds og formand for LOF Sydals samt udpeget som medlem af Taksationskommissionen for Sønderjyllands Amt fra 1990. Han overtog gården d. 1.-12.-1970 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som kan føres tilbage til 1743. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 19 ha. Stuehuset er opført i 1884 og løbende moderniseret, desuden er der tilbygget aftægt i 1911. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1910 ændret flere gange senest omkr. 1972, svinestald fra omkr. 1910 renoveret i 1976, lade fra omkr. 1910 og maskinhus fra omkr. 1971. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 22 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. SVENNESMØLLE 2, "MOMMARK AVLSGÅRD", MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407765.PER KORTBEK ANDERSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1948, søn af Ragnhild og Jens Andersen, gift d. 30.-6.-1984 med Bodil Marie Jessen, medhjælpende hustru, født d. 20.-3.-1952, datter af Astrid Petra og Paul Jessen. Parret har børnene: Mie, født d. 3.-2.-1983 og Mads, født d. 27.- 5.-1985.P.K.A. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 23,4 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1962 og omfattende restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til svinestald i 1978 og nybygget til lade i 1982 efter brand, svinestald fra 1976 nybygget i 1982 efter brand, svinestalde fra 1978 og 1982, maskinhus fra 1977 og 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, 2 tårnsiloer og halmfyret varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.P.K.A. ejer og driver også Lille Mommarkvej 27, 6470 Sydals. Areal 32,4 ha.SVENNESMØLLE 26-28, "LUNDGÅRD", MOMMARK, 6470 SYDALS, tlf. 74-407471. HENNING LAUE, gårdejer/svineproduktionskonsulent, født d. 10.-5.-1945, søn af Tinne og Hans Laue, bor sammen med Kirsten Hjort, lærer, født d. 24.-3.-1945, datter af Elisabeth og Kaj Hjorth Christensen. Parret har børnene: Morten, født d. 6.-10.-1967, Rasmus, født d. 3.-12.-1973 og Iranga, født d. 7.-9.-1975.H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og på Landbohøjskolen. Han overtog gården i januar 1976 fra forældrene. Gården kan føres tilbage til 1650.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 38,7 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 35 ha.Stuehuset er opført i 1877 og særligt restaurert i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1976 ændret i 1987, svinestald fra 1978 ændret i 1989, lade fra 1912 og gylletank. Der er 2 traktorer, 1 kornmagasin og halmfyr.SVENNESMØLLE 36, "SVENNESMØLLE", SVENNESMØLLE, 6470 SYDALS, tlf. 74- 407752.BENT JØRGEN JENSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1942, søn af Frederikke Marie og Christian Jensen, gift d. 2.-5.-1970 med Lis Augusta Høeg, medhjælpende hustru, født d. 2.-5.-1950, datter af Marie og Gunnar Risbøl Høeg. Parret har børnene: Henrik, født d. 29.-1.-1971, Helle, født d. 8.-10.-1973 og Jens Christian, født d. 9.-6.-1978. B.J.J. er formand for Tandslet Forsamlingshus, bestyrelsesmedlem af Konservativ



-Ml- Forening for Sydals og aktiv medlem af det Frivillige Brandværn for Ertebjerg.Bent J. Jensen overtog gåden i 1968 fra forældrene. Gården nævnes første gang i 1535, det særeg- nede ved denne mølle var, at der var 2 vandmøller med 200 m. imellem, hvor vandet fra mølle 1 blev genbrugt af mølle 2, vandmøllerne var i funktion indtil 1938.Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 2,5 ha. skov. Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 5 svinestalde opført i årene 1969-78, lade fra 1940 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise og 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 5 mindre tårnsiloer, 1 gasopvarmet gennemløbstørreri og 1 elopvarmet produktionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.B.J.J. ejer og driver også Tandsellevej 8, 6470 Sydals. Areal 14 ha.SVENNESMØLLE 42, "TANDSSKOV", TANDSSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-407753.JENS ASMUSSEN LYCK, gårdejer, født d. 4.-11.-1931, søn af Anine og Johan Lyck, gift d. 16.-4.-1960 med Claudine Johanne Christensen, medhjælpende hustru, født d. 14.-12.-1937, datter af Alvine og Claus Christensen. Parret har børnene: Svend, født d. 26.-1.-1961, Jan, født d. 7.- 12.-1966 og Susanne, født d. 19.-7.-1969.J.A.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1960 til overtagelsen d. 1.-4.-1968 fra arvingerne efter Jørgen Rasmussen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til so- og klimastald i 1985, fedestalde fra 1969 og 1978, goldsostald fra 1975, maskinhus fra 1978-79 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 5 tårnsiloer samt elopvarmet kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.SØEN 2, "SØGÅRD", LYSABILSKOV, 6470 SYDALS, tlf. 74-404508.CHRISTIAN TAGE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1939, søn af Margrethe og Hans Jørgensen, gift d. 14.-11.-1964 med Kirsten Østergård, lærervikar, født d. 12.- 8.-1941, datter af Grethe og Halfdan Østergård. Parret har børnene: Hans Halfdan, født d. 28.-2.-1966, Morten, født d. 10.-3.-1968 og Hanne, født d. 8.-3.-1972.C.T.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Teknisk Udvalg i Sydals Kommune valgt af Venstre, bestyrelsesmedlem i Dagbladet Vestkysten og studiekredsleder i LOK Landbrugets Oplysnings- og Konferencevirksomhed. Han overtog gården i 1974 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden udflytningen i 1779. Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 32,5 ha., heraf 1 ha. skov og 3,5 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1779 ændret til svinestald i 1968, svinestald fra 1962, 3 svinestalde fra 1974,



-W-samt 3 andre moderne stalde fra 1978, 1980 og 1986, maskinhus fra 1986 og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 185 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere.C.T.J. ejer og driver også "Skovgård". Ejendomsskyld 1.150.000., areal 28,4 ha.TANDSELLEVEJ 25, TANDSELLE, 6470 SYDALS, tlf. 74-407977. PAUL RAEDER, gårdejer, født d. 8.-8.-1948, søn af Bodil og Herman Raeder, gift d. 29.-12.- 1972 med Lis Johansen, medhjælpende hustru, født d. 20.-12.- 1954, datter af Christine og Jørgen Johansen. Parret har børnene: Laila, født d. 10.-2.-1973, Anne, født d. 3.-5.-1975 og Palle, født d. 25.-10.-1977.P.R. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Familiebrug for Als og Sundeved samt i Planteavlsudvalget og Indkøbsforeningen FREM i Sønderborg. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra faderen.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 25,6 ha., heraf tilkøbt 17,7 ha. Der er forpagtet 4,5 ha.Det oprindelige aftægtshus fra 1930 bruges idag som stuehus og er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af gammelt stuehus ændret til svinestald 1976, kvægstald fra 1968 senere ændret til svinestald, svinestalde fra 1968, 1973 og 1976, lade ændret til svinestald i 1968, lade fra 1974, kombineret maskinhus og lade samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.500 slagtesvin årligt, desuden er der 1 årsammeko og 1 slagtekalv samt 5 Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø og raps. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.P.R. ejer og driver også Ertebjergvej 29, 6470 Sydals. Areal 25,5 ha.TANDSGÅRDVEJ 6, "TANDSGÅRD", TANDSLET, 6470 SYDALS, tlf. 74-407244.JENS PETER KAAD, gårdejer, født d. 2.-8.-1957, søn af Helga og Peter Hansen, gift d. 29.-3.-1986 med Inger Plauborg, planteavlstekniker, født d. 9.-6.-1955, datter af Elna og John Plauborg. Parret har børnene: Asbjørn, født d. 11.-2.-1984 og Astrid, født d. 27.-1.-1987.J.P.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem af Landboforeningen for Als og Sundved, formand for Planteavlsudvalget for Als og Sundeved, medlem af Skolebestyrelsen for Tandslet Skole samt komitémedlem i Dansk Naturfrednings Forening. LP. er formand for Tandslet Børnehave og bestyrelsesmedlem i Lysabild Teaterforening. J.P.K. overtog gården d. 1.-7.-1982 fra forældrene. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 26 ha.Efter brand i 1988 blev gården i 1989 genført med stuehus, svinestald og maskinhus, desuden er der lade fra omkr. 1700 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 175 årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise årligt, desuden er der 6 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, anpart i mejetærsker, plansilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.TANDSGÅRDVEJ 7, "TANDSGÅRD", TANDSGÅRD, 6470 SYDALS, tlf. 74-407839. BENT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1945, søn af Agnes og Christian Jørgensen, gift d. 14.-9.-1974 med Tine Askgård Olesen, medhjælpende hustru/berider, født d. 29.-2.-1952, datter af Inger og Gunnar Askgård Olesen. Parret har sønnerne: Thomas, født d. 18.-12.-1977 og Peter, født d. 29.-12.-1981.B.J. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er formand for Sønderjyllands Tolv-



-M5-mandsforening, bestyrelsesmedlem i Danmarks Tolvmandsforening, medlem af repræsentantskabet for Slagteriregion Syd og medlem af Skolebestyrelsen for Tandslet Skole. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1750.Ejendomsskyld 5.500.000. Areal 57,5 ha., heraf tilkøbt 24,2 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 75 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til kyllingestald og halmlade, kyllinghus ændret til svinestald i 1979, svinestald ændret til hestestald i 1978, svinestald fra 1977, kyllingestalde fra 1986 og 1987, kombineret lade og maskinhus samt 2 gylletanke. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 6.000 stk. årligt samt en slagtekyllingeproduktion på 400.000 stk. årligt, desuden er der hestestutteri med 9 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere. B.J. ejer og driver også Mommarkvej 299, 6470 Sydals. Ejendomsskyld 1.550.000, areal 28,5 ha. På denne gård er der en årsproduktion på 2.000 slagtesvin.TANDSGÅRDVEJ 8, "TANDSGÅRD", 6470 SYDALS, tlf. 74-407186.JOHN KORSHOLM PETERSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1947, søn af Ragnhild og Mathias Korsholm Petersen, gift d. 17.-6.-1973 med Inger Wrang, kontorassistent, født d. 5.-3.-1952, datter af Marie og Jørgen Wrang. Parret har børnene: Thomas, født d. 19.-12.-1975, Ulrik, født d. 29.-8.-1977 og Lene, født d. 20.-5.-1985.J.K.P. overtog gården d. 1.-6-1983 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1700-tallet og gennemgribende restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1988, svinestald fra 1987, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges 3.000 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 plansiloer samt 1 elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning. Børnene hjælper til på gården.TANDSHEDE 6, "RÅGLAND- GÅRD", TANDSHEDE, 6470 SYDALS, tlf. 74-407711.HANS LAUE PETERSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1917, søn af Marie Chathrine og Hans Laue Petersen, gift d. 20.-10.-1951 med Maren Oline Jespersen, født d. 13.-10.- 1914, datter af Helene Hansine og Ole Jespersen. Parret har børnene: Ole Jørn, født d. 25.-2.-1945 og Else-Marie, født d. 27.-12.-1958.H.L.P. overtog gården i 1959 fra faderen.Ejendomsskyld 920.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Jorden er bortforpag- tet. Efter brand i 1956 blev gården genopført med stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.TANDSHEDE 7, TANDSHEDE, 6470 SYDALS, tlf. 74-407905.CHRISTIAN MØLLER, gårdejer, født d. 24.-2.-1940, søn af Mathilde og Jørgen Møller, gift d. 21.-2.-1970 med Birthe Hansen, sygehjælper, født d. 20.-3.-1949, datter af Valborg og Jens Hansen. Parret har døtrene: Trine, født d. 21.-1.-1968, Mette, født d. 24.-4.-1973 og Anne, født d. 12.-3.-1974.C.M. er konsulent for et sommerhusfirma og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra moderen. Gården har været i slægtens eje siden 1820. Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 9,5 ha.



-486- Tandshede 7's stuehus er opført i 1820 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i 1970, svinestald fra 1970 renoveret i 1983, lade ændret i 1978, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvi- neproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.TANDSHEDE 9, "DØFFELGÅRD", TANDSHEDE, 6470 SYDALS, tlf. 74-407766.HANS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1920, søn af Maria og Christen Hansen Rasmussen, gift d. 6.-6.-1947 med Kathrine Margrethe Petersen, født d. 2.-6.-1924, datter af Anna og Jørgen Petersen. K.M.P. døde i marts 1989. Parret fik døtrene: Anne-Marie, født d. 8.-7.-1953 og Ingrid Margrethe, født d. 12.-10.-1954.H.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1954 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 10,7 ha., der er 2,4 ha. marginaljord. Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald opført efter brand i 1923, svinestalde fra 1956 og 1978, lade fra 1910 og maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 6 kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TANDSHEDE 17, "ELMEGÅRD", TANDSHEDE, 6470 SYDALS, tlf. 74-407984.PETER JOHANNSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1934, søn af Anne Marie og Christian Johann- sen, gift d. 1.-1 1.-1958 med Herdis Hansen Bonde, født d. 24.-4.-1936, datter af Christine Marie og Jørgen Bonde. Parret har børnene: Rita, født d. 26.-2.-1959, Arne, født d. 14.- 10.-1962, Birgit, født d. 20.-10.-1965 og Preben, født d. 13.-3.-1968.P.J. har været på Korinth Landbrugsskole og har været medlem af repræsentantskabet for Slagteriregion Syd. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra Peter Krogh.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1965 og 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 ændret til svinestald i 1970, svinestalde fra 1970, 1974 og 1980, lade fra 1913, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin årligt, resten sælges som smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TANDSRYD 4, "STORE ELHOLM", TANDSRYD, 6470 SYDALS, tlf. 74-407908.JENS JØRN ELHOLM BONDE, gårdejer, født d. 17.-6.-1959, søn af Ingrid og Hans Elholm Bonde, gift d. 6.-6.-1987 med Kirsten Kryhlmand, bankassistent, født d. 19.- 3.-1966, datter af Chathrine og Jørgen Kryhlmand. Parret har datteren Heidi, født d. 21.-3.-1989.J.J.E.B. har været på Gråsten og Nordisk landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen for Als og Sundeved. Han overtog gården sammen med faderen



-^7-H.E.B. i marts 1985, og driver den idag som et I/S. Gården kan føres tilbage til 1700-tallet.Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 7,1 ha., 3,7 ha. er skov. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1200-tallet og ændret flere gange bl.a. i 1953 og herefter løbende restaueret. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1900 efter brand renoveret til svin i 1985, svinestalde fra 1900, 1985 og 1987, lade opført i 1900 efter brand, maskinhus fra 1978 tilbygget i 1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin, plansilo, halmopvarmet korntørreri samt vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.J.J.E.B. ejer og driver også Skovbyvej 80-82, 6470 Sydals. Areal 28 ha.TANDSRYD 8, "RYDGÅRD", TANDSRYD, 6470 SYDALS, tlf. 74-407916.THOMAS THOMSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1922, søn af Christine og Thomas Thomsen, gift d. 1 1.-4.-1947 med Elly Hansen, medhjælpende hustru, født d. 29.- 10.-1922, datter af Marie og Hans Peter Hansen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 18.-4.-1948, Christine, født d. 31.-1.-1951,Herdis, født d. 15.-8.-1956 og Jette, født d. 12.-3.-1958.T.T. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er kasserer i Ældresagen for Sønderjyllands Amt samt formand for Ældresagen for Sydals og Augustenborg, han har deltaget i Brugsforeningsarbejde i 30 og er aktiv i sammenlægningen af Als og Sundeved, han har deltaget i Kontrolforeningen for Als og Sundeved, har været medlem af repræsentantskabet for Slagteriregion Syd og Mejeriselskabet M.D. i 25 år samt LVK i 16 år og har været bestyrelsesmedlem i Kvægavlsforeningen i 10 år. Han forpagtede gården fra 1951 til overtagelsen d. 1.-3.-1959 fra faderen. Gården drives som et I/S sammen med Rydmosevej 6, 6470 Sydals.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 1 ha. er skov. Der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført i 1818 og omfattende restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1818 ændret til svin i 1964, farestald fra 1979, svinestald ombygget til garage, løsdriftsstald fra 1964 ændret til bundne søer og orner i 1990, lade fra 1912 ændret til kornmagsin i 1974, maskinhus fra 1968 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 400 årssøer, der sælges 5.000 smågrise og 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning og gyllekørsel. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. T.T. ejer og driver også Rydmosevej 6, 6470 Sydals.THOMHAVEVEJ 6-8, "ENGHAVEGÅRD", MJANG, 6470 SYDALS, tlf. 74-415251.THOMAS THOMSEN TÆKKER, gårdejer, født d. 18.-7.-1937, søn af Christiane og Hans Thomsen Tækker, gift d. 30.-10.-1960 med Birthe Damm, medhjælpende hustru, født d. 18.-10.-1938, datter af Mathilde og Jacob Damm. Parret har sønnerne: Hans Jacob, født d. 26.-4.-1962, Thomas,



-488- født d. 21.-2.-1965 og Jørn, født d. 31.-1.-1971.T.T.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1962 til overtagelsen d. 1.-11.-1967 fra Jørgen Iversen. Gården drives som et I/S med Nedergaden 18-20, 6470 Sydals sammen med sønnen Hans Jacob.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1896 ændret til svinestald i 1985, svinestald fra 1967, svinestalde fra 1971 og 1977 begge renoveret i 1990, lade fra 1896 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres 3.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, gas opvarmet korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. T.T.T. ejer og driver også Nedergaden 18-20, Mjang, 6470 Sydals. Areal 26 ha.THOMHAVEVEJ 12-14, "THOM- HAVEGÄRD", THOMHAVE, 6470 SYDALS, tlf. 74-471371 og 74- 471261.NICOLAI ESKILD CHRISTENSEN THOMHAVE, gårdejer, født d. 25.-10.-1922, søn af Christine Margrethe og Hans Christian Christensen Thomhave, gift d. 28.-9.-1946 med Margarethe Carstens, medhjælpende hustru, født d. 25.- 4.-1925, datter af Kathrine og Hans Carstens. Parret har sønnen Arne, født d. 9.-5.-1965.N.E.C.T. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er meget interesseret i ringridning og er forrider i Sønderborg og Gråsten. Han forpagtede gården fra 1946 til overtagelsen i 1954 fra faderen. Nuværende ejer er 10. generation på gården. Som et led i generationsskiftet har sønnen Arne forpagtet ejendommen fra d. 1.-7.-1990 og i første omgang købt kreaturer og maskinpark, det forventes, at han køber resten af ejendommen i 1992.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 33,4 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er lejet 1 ha.Stuehuset er opført efter brand i 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1903 ændret i 1970'erne og i 1986, kalvestald fra 1903 ændret i 1986, svinestald fra 1878, lade fra 1903, maskinhus fra 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 22 ungdyr og 18 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens saglsafgrøder er vinterbyg, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 tårnsiloer og 1 elopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VESTERKOBBEL 4, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405263. NICOLAI RASMUSSEN, pensionist, født d. 6.-2.-1922, søn af Kathrine Marie og Peter Rasmussen, gift i 1949 med Kristine Jensine Bladt, husmor, født d. 30.-12.-1929, datter af Kristine og Jens Bladt. Parret har børnene: Tove, født d. 18.-7.-1951, Inga, født d. 4.-4.-1953, Jens Peter, født d. 27.-4.-1954 og Lone, født d. 7.-4.-1966.N.R. overtog gården i 1949 fra Peter Bonde.Ejendomsskyld 600.000. Areal 7,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1861 og ombyget i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1946, svinestald ændret i 1946 samt lade fra omkr. 1900 ændret i 1920.



-489- VESTERKOBBEL 12-14, KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74-405158. NIELS AAGE KOCK, gårdejer, født d. 20.-4.-1937, søn af Krista og Jørgen Peter Kock, gift d. 25.-3.-1967 med Kirsten Winther Jespersen, sygeplejerske, født d. 8.-9.-1944, datter af Adela og Jens Jespersen. Parret har sønnerne: Torben, født d. 12.-4.- 1968 og Flemming, født d. 8.- 3.-1971.N.Å.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 880.000. Areal 7,1 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1790 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus fra omkr. 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1790 og nyopført i 1960, svinestald fra omkr. 1790 nyopført i 1960 og ændret til kviestald i 1987 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 12 årskøer, 13 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts korntørreri.VIBÆK MØLLE 2, "MEKLENBORG", MEKLENBORG, 6470 SYDALS, tlf. 74-407690. PETER JØRGENSEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1924, søn af Marie og Hans Jørgen Christensen, gift d. 3.-7.-1960 med Birgit Christensen, lærer, født d. 5.-5.-1934, datter af Emilie og Eigil Christensen. Parret har sønnen Jens Peter, født d. 29.-5.-1962.P.J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra Anne Margrethe Christensen. P.J.C. fader forpagtede gården fra 1922 til P.J.C.'s overtagelse i 1966. Gården har været i slægtens eje siden 1805.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. skov og 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1902 og moderniseret i 1968, desuden er der aftægtshus fra 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880, svinestald fra 1900, lade fra 1898 og maskinhus. Gården drives med en besætning på 19 moder får og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.P.J.C. ejer og driver også Lebølløkke 14, 6470 Sydals. Areal 3 ha.VIBØGEVEJ 3-5, "KASTANIEGÅRDEN", VIBØGE, 6470 SYDALS, tlf. 74-404468 og 74-404279.HANS PETER og CHRISTEN CHRISTENSEN SCHMIDT, gårdejere. H.P.C.S. er født d. 8.-1.- 1943, og C.C.S. er født d. 13.- 12.-1935, sønner af Anne Marie og Hans Christensen Schmidt. H.P.C.S. er gift d. 6.-5.-1966 med Randi Andersen, trimmerske, født d. 15.-5.-1947, datter afRuth og Alfred Andersen. Parret har børnene: Jonny, født d. 11.-5.-1967, Henriette, født d. 1.-11.-1970, Rolf, født d. 2.-10.-1973 og Glenn, født d. 14.-8.-1987.H.P.C.S. er direktør for Schmidt's Rengøring og har været på Gråsten Landbrugsskole. R.A. driver hundesalon i en af gårdens bygninger. C.C.S. har været på Langelands Landbrugsskole. Brødrene overtog gården d. 1.-6.-1987 fra faderen. Gården, som er en slægtsgård fra 1718, drives som et I/S.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26 ha.Stuehuset er opført i 1877 og væsentlig ombygget i 1980. Avlsbygningerne består af



-490- kvæg- og svinestalde begge fra 1850 og ombygget i 1912, lade fra 1912 og maskinhus fra 1877. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion på ca. 40.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 4 tårnsiloer, halmfyret varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Familien hjælper til på gården.

d. 1.-7.-1975 fra forældrene. Nuværende ejer er 3.

VIBØGEVEJ 13-15, "ØSTERGÅRD", VIBØGE, 6470 SYDALS, tlf. 74- 404727.HANS JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1939, søn af Louise og Jørgen Hansen, bor sammen med Kirsten Hansen, praktiserende læge, født d. 15.- 12.-1939, datter af Gudrund og Carl Hansen.H.J.H. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977 ændret til svinestald i 1981, svinestald fra 1926 senere forbedret, lade fra 1926 og maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede samt vinter- og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyret varm lufts korntørreri.VIBØGEVEJ 17, "TOFTEGÅRD", VIBØGE, 6470 SYDALS, tlf. 74- 404358.CHRISTEN DUUS, gårdejer, født d. 12.-2.-1930, søn af Anne Margrethe og Andreas Duus, gift d. 23.-3.-1955 med Karta Duus, medhjælpende hustru, født d. 19.-5.-1934, datter af Ella og Peter Duus. Parret har børnene: Arne, født d. 29.-1.-1956 og Hanne, født d. 30.-3.-1959.C.D. overtog gården d. 1.-6.-1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27,5 ha.Stuehuset er opført i 1854 og omfattende restaureret i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908 ændret til svinestald i 1962, svinestald fra 1913, lade fra 1911, maskinhus fra 1938 og foderhus fra 1908. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, kornmagasin og halmopvarmet korntørreri. VIBØGEVEJ 34, VIBØGE, 6470 SYDALS, tlf. 74-404399.NICOLAJ CLAUSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1936, søn af Cha- thrine og Chresten Clausen, gift d. 25.-5.-1963 med Tove Kjeldsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-2.-1943, datter af Anna og Peder Hyldig. Parret har børnene: Flemming, født d. 4.-9.-1963, Kenneth, født d. 4.-1.-1966 og Rikke, født d. 22.-6.-1971.



-491-N.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra faderen.Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 37 ha., der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ung- svinestald fra 1986, fedestald fra 1977, farestald fra 1971, klimastald fra 1984, drægtighedsstald fra 1960 ombygget i 1990, lade fra 1859, gylletanke samt 1 inden- og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en svineproduktion på 260 årssøer, der sælges 1.300 smågrise og 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 3 trådsiloer, 1 varm lufts korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til gylleudkørsel. På gården er ansat 1 driftsleder.N.C. ejer og driver også Vibøgevej 19, 6470 Sydals, areal 6,5 ha.; samt Vibøgetoft 10, 6470 Sydals, areal 2 ha.VIBØGEVEJ 36, VIBØGE, 6470 SYDALS, tlf. 74-404152.NIELS PETER LYCK, gårdejer, født d. 1.-12.-1927, søn af Metha og Asmus Asmussen Lyck, gift i 1951 med Karen Esther Sandager, gårdejer/medhjælpende hustru, født d. 2.-1.-1931, datter af Margrethe og Christen A. Sandager. Parret har døtrene: Anne Mette, født d. 31.-3.-1952, Lone, født d. 9.-5.-1953, Ellen Margrethe, født d. 29.-8.- 1959 og Bente, født d. 17.-12.-1963.N.P.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra forældrene. Gården drives idag som I/S Lyck sammen med datteren Ellen Margrethe. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 51,4 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1853 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til maskinhus i 1990, kyllingehus fra 1963 senere ændret til svinestald, svinestald ændret til garage, svinestalde fra 1972 og 1990, lade ændret til forskelligt og 1 gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 tårnsilo og halmopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel. ØSTERBYVEJ 12-14, "NYMARK", KEGNÆS, 6470 SYDALS, tlf. 74- 405344.HANS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1934, søn af Anna Dorthea og Christen Christensen, gift d. 29.-3.-1958 med Ingeborg Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-11.-1936, datter af Kathrine Marie og Christian Jacobsen. Parret har børnene: Bent, født d. 15.-12.-1958, Kirsten, født d. 30.-4.-1961 og Børge, født d. 18.-9.-1963. H.C. har været på Langelands Landbrugs- og Husholdningsskole. I.J. er medlem af Kræftkomitéen i Kræftens Bekæmpelse for Sydals samt formand for Kegnæs Husholdningsforening. H.C. overtog gården d. 1.-4.-1958 fra svigerforældrene.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., der er lejet 5 ha.Stuehuset er opført i 1854 og væsentligt restaureret fra 1969-72. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ændret i 1963, kviestald fra 1983, svinestald ændret til kvægstald i 1963, lade fra 1912, maskinhus fra omkr. 1972, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 26 årskøer, 45 ungdyr og 8 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der er 4 traktorer, 1 plansilo, elopvarmet korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. H.C. benytter sig en del af Vikarordningen.ØSTKYSTVEJ 106, TANDSRYE, 6470 SYDALS, tlf. 74-407445.ARNE WEHL, gårdejer, født d. 4.-8.-1941, søn af Marie Louise og Jacob Wehl, gift d.26.-5.-1979 med Tove Skriver, medhjælpende hustru, født d. 30.-5.-1950, datter af



-492- Hanne og Ejner Skriver. Parret har børnene: Jacob, født d. 4.- 12.-1974, Dorte, født d. 17.-8.- 1976 og Claus, født d. 8.-8.-1978. Arne Wehl har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1973 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården.Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 27,3 ha., der er 3 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i 1855 og løbende moderniseret, desuden er der 2 aftægtshuse fra henholdsvis 1880 og 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800 ændret til svinestald i 1968, svinestalde fra 1962, 1967 og 1978 samt en gammel svinestald senere restaureret, lade fra 1945, maskinhuse fra 1975 og 1985 samt 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, gasopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
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