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DANSKE GÅRDE

I TEKST OG BILLEDER

SØNDERJYLLANDS AMT
BIND II B

SØNDERBORG
TINGLEV
TØNDER
VOJENS
ÅBENRÅ

Samlet og udgivet
af
Forlaget Danske Landbrug

F O R O R D

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

Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver
først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog

af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de
beskrevne ejendomme.
Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed,

vejenes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.

Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup
Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.
Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares

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

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

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

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

håndbog rigere.

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

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S
8600 Silkeborg
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SØNDERBORG KOMMUNE

ARNKILSMAJ 17, KÆR, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-423794.
HANS CHRISTIAN AARØ-HANSEN, gårdejer, født d. 19.-1.1928, søn af Marie Christine og
Kristian Aarø-Hansen, gift d. 6.7.-1957 med Marie Clausen, med
hjælpende hustru, født d. 11.-3.1934, datter af Anne Marie Mar
grethe og Christian Jørgen Clau
sen. Parret har børnene: Henrik,
født d. 6.-12.-1958, Lone, født d.

7.-2.-1971 og Eva, født d. 13.-1.-1973.
H.C.AA.H. overtog gården d. 1.-4.-1955 fra moderen.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og omfattende modernisert i 1970. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1926 udvidet i 1957 og ændret til svinestald i 1973, svinestalde fra
1959, 1967, 1968, 1974 og 1979, kombineret maskinhus og halmlade fra 1975 samt
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er
ansat 1 medhjælper.

AUGUSTENBORG LANDEVEJ 89, "VEST-HESSELGÅRD", LANGDEL, 6400 SØNDER
BORG, tlf. 74-471615 og 74-471097.
JOHAN og THORKILD MADSEN DAU, gårdejere. J.M.D. er født d. 12.-3.-1945, og
T.M.D. er født d. 8.-11.-1946, sønner af Christine og Niels Jensen Dau. T.M.D. er gift
d. 11.-8.-1973 med Sine Hansen, bankassistent, født d. 29.-6.-1949, datter af Marie og
Jes Hansen. Parret har sønnerne: Niels, født d. 6.-5.-1977, Mads, født d. 14.-3.-1980
og Lars, født d. 14.-4.-1982.
J.M.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. C.M.D. er salgsleder for Grænseegnens
smågrisesalg i Gråsten, han har igennem 27 år været med i Omegnens ringridninger og
er bestyrelsesmedlem i Augustenborg Ringrider forening. Brødrene overtog gården i
1979 fra faderen. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1909.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 26, 5 ha., heraf 1 ha. skov, 2 ha. er frasolgt. Der er
forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1796 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1920 ændret til soopdræt i 1959 og moderniseret i 1990, svi
nestald fra 1920 renoveret senest i 1990, lade fra 1925 samt maskinhuse fra 1962,
1979 og 1983. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 2.700
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
T.M.D. ejer også Mommarkvej 81, Vollerup, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld 1.700.000.
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AUGUSTENBORG LANDEVEJ
91, "ØST HESSELGÅRD", LANG
DEL, 6400 SØNDERBORG, tlf.
74-471833.
^ENT PETERSEN, gårdejer, født
d. 12.-2.-1941, søn af Christine
Marie og Andreas Petersen, gift
d. 29.-11.-1969 med Helene Gre
gersen, medhjælpende hustru,
født d. 11.-10.-1943, datter af
Cathrine og Peter Gregersen.
Parret har døtrene: Anja, født
d. 29.-9.-1972, Tove, født d. 18.-6.-1974, Sanne, født d. 26.-6.-1976 og Dorte, født d.
17.-4.-1979.
B.P. har været på Korinth Landbrugsskole, han er formand for Alsisk Forsikring, med
lem af Regnskabsafdelingen i Landboforeningen for Als og Sundeved, desuden har han
gennem 12 år indtil 1990 været bestyrelsesmedlem i FAF's Lokalafdeling. Han overtog
gården d. 1.-7.-1971 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1600 og blev i
1795 udflyttet fra Vollerup.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. skov, 8 ha. er frasolgt. Der er
forpågtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1952 ændret til sostald i 1983, svinestalde fra
1956, 1973 og 1980, halmlade fra 1984, lade fra 1874 senere ændret til garage, maskin
hus fra 1980 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer,
der produceres 3.300 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ponyer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt tårnsilo og
halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 2 medhjælpere.
B.P. ejer og driver også Augustenborg Landevej 85, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld
820.000, areal 12 ha.
DYBBØL BANKE 21, "TROVSHØJGÅRD",
DYBBØL BANKE, 6400 SØNDERBORG,
tlf. 74-486494.
GERT SCHMIDT, gårdejer, født d. 13.7.-1949, søn af Mary og Eskild
Schmidt, gift d. 21.-7.-1973 med Bit
ten Schmidt, butiksslagter, født d. 3.6.-1949. Parret har sønnerne: Torben,
født d. 12.-1.-1976 og Torsten, født d.
24.-12.-1977.
G.S. overtog gården i 1978 fra fade
ren. Den er een af de gårde, som blev
genopbygget efter slaget ved Dybbøl i
1864. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
30 ha. Stuehuset er opført i 1864 og senest moderniseret i 1975. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1864 renoveret i 1963 samt udvidet i 1978 og 1980, svinestald
fra 1864 ændret og renoveret i 1956 og 1970, lade fra 1864, maskinhus fra 1976 og
indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 30 ungdyr og 13
slagtekalve af racen RDM samt 15 årssøer, der sælges 80 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, tårnsilo og elopvar
met korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
DYBBØL BANKE 33, DYBBØL BANKE, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-486999.
CHRISTIAN STÅDSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1934, søn af Marie og Jør
gen Stådsen Petersen, gift d. 29.-11.-1963 med Christine Jørgensen, køkkenassistent,
født d. 21.-2.-1934,! datter af Anne Marie og Rasmus Jørgensen. Parret har børnene:
Jørgen, født d. 11.-11.-1964, Inge Lise, født d. 2.-10.-1969 og Jens, født 24.-2.-1966.
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Christian S. Petersen har været
på Gråsten Landbrugsskole, han
er formand for Familiebrug for
Als og Sundeved samt for Ind
købsforeningen FREM, næstfor
mand for Bygnings- og Maskinud
valget samt medlem af Landboorg.
DSH's Driftsøkonomi-udvalg, med
lem af repræsentantskabet for
Dansk Hedeselskab og for DLM
samt medlem af Udvalget for
Landboorganisationernes Husdyr

formidling. Han overtog gården i 1963 fra moderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1870 renoveret og udvidet i 1962, svinestald fra 1958,
lade fra 1870 senere udvidet, kombineret maskinhus og halmlade fra omkr. 1976 og
gylle tank. Gården drives med en besætning på 16 årsammekøer, 26 ungdyr og 8 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, kold lufts korntørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til gylleudkørsel.
DYBBØL BYGADE 8, DYBBØL,
6400 SØNDERBORG, tlf. 74485888.
OVE PETERSEN BROCK, gård
ejer, født d. 3.-2.-1939, søn af
Kathrine og Jørgen Brock, gift
d. 21.-10.-1961 med Marie Bothilde Vinum, medhjælpende hustru,
født d. 14.-7.-1937, datter af
Herle og Hans Vinum. Parret har
børnene: Conny, født d. 3.-8.1962 og Hans Jørgen, født d.
20.-2.-1965.
O.P.B. er domsmand under Sønderborg Ret. Han forpagtede gården fra d. 1.-10.-1962
til overtagelsen i 1970 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.325.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og omfattende moderniseret fra 1965-70, i forlængelse af
stuehuset er der aftægt fra 1864 renoveret i 1963. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 renoveret i 1969, ændret til svinestald i 1988 og renoveret i 1990,
svinestalde fra 1910 og 1969 begge renoveret i 1990, lade ændret til svinestald i 1979
og renoveret i 1990, maskinhus fra 1972, værksted/kornsilo fra 1971, kyllingehus fra
1962 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 52 årssøer, der sælges
350 smågrise og 800 slagtesvin årligt samt en slagtekyllingeproduktion på 50.000 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, el- og gasopvarmet korntørreri samt jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges til
skårlægning.
DYBBØL TVING, 6, DYBBØL, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-485898.
CHRISTEN JENSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1924, søn af Christine Marie og Chri
stian Jensen, gift d. 10.-3.-1956 med Mariechen Helene Christiansen, butiksmedhjæl
per, født d. 20.-6.-1935, datter af Henriette og Hans Christiansen. Parret har
sønnerne: Jens Kristian, Hans Henrik og Flemming.
C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Dybbøl Mølle.
Han forpagtede gården fra 1956 til overtagelsen i 1963 fra faderen. Gården har været
i slægtens eje siden 1903.
Areal 21 ha., 6,5 ha. er frasolgt. Der er forpagtet 17 ha.

Dybbøl Tving 6's stuehus er op
ført i 1856 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1856 ændret til
svinestald i 1978, svinestald fra
1856 renoveret i 1978, lade fra
1856, maskinhus fra 1981 og gyl
letank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.000
stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
EGERNSUNDVEJ 1, "DYBBØLLUND", DYBBØLLUND, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-441763.
JACOB ERNST IVERSEN, gård
ejer, født d-, 30.-12.-1933, søn af
Marie Kathrine og Hans Jacob
Iversen, gift d. 26.-3.-1959 med
Bodil Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 17.-11.-1938, datter
af Anna og Lorens Hansen. Par
ret har børnene: Hans Jacob,
født d. 10.-10.-1959, Knud Lo
rens, født d. 2.-7.-1961 og Karin
Marie, født d. 1.-9.-1962.
J.E.I. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1941 fra Jacob
Iversen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931 løbende restaureret, svinestald fra 1929, sostald renoveret i 1960 samt
kombineret lade og maskinhus fra 1930. Gården drives med en besætning på 24 års
køer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede og havre. Der er 3 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

FOLEHAVE 6, "SOLVANG", HE
STEHAVE, 6400 SØNDERBORG,
tlf. 74-433410.
HENRIK AARØ-HANSEN, gård
ejer, født d. 6.-12.-1958, søn af
Marie og Hans Christian Aarø-Hansen, gift d. 21.-5.-1983 med Inge
Hansen, laborant, født d. 7.-6.1960, datter af Erna og Jørgen
Hansen. Parret har børnene: Dor
the, født d. 18.-7.-1984 og
Jesper, født d. 20.-3.-1986.
H.AA.H. har været på Gråsten og Korinth landbrugsskoler, han er bestyrelsesmedlem i
Ulkebøl-Hallen og i FAF samt udvalgsmedlem i Forældrerådet i Ulkebøl Skole og re
præsentant i Slagteriregion Syd. I.H. er aktiv medlem af Ulkebøl Forsamlingshus,
formand for Forældreforeningen i Børnehaven Skovvej og medlem af Musikudvalget i
V.I.V. H.AA.H. overtog gården i 1986 fra Svend Aage Skov.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 15 ha., der er forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og senest moderniseret i 1990. Avlsbyningerne består af
kvægstalde fra 1925 og 1964 begge ændret til svinestalde i 1986, svinestalde fra 1974
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og 1979 henholdsvis renoveret i 1990 og 1988, svinestalde fra 1987 og 1989, maskinhus
og gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges 4.500
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2
traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper.
GRØNNEKÆRVEJ 6, "DYBBØLSNEJ", DYBBØL MARK, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-486980.
ERIK HOHWU KÆSTEL, gårdejer,
født d. 8.-7.-1932, søn af Anna
Hohwii og Hans Kæstel, gift d.
27.-10.-1956 med Britta Hansen,
medhjælpende hustru, født d. 6.4.-1934, datter af Helene Botilde
og Hans Hansen. Parret har bør
nene: Anne Mette, født d. 2.-5.1959, Hans Henrik, født d. 5.-3.1961 og Jens Erik, født d. 20.-3.-1967.
E.H.K. har været på Ladelund Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Dybbøl Sogns
Forsamlingshus. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra faderen, den blev i 1981 købt
fra Den Danske Stat.
Areal 35 ha., der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret, desuden er der aftægtsbolig i for
længelse af stuehuset. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1976 og 1979 samt
lade fra 1909. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat
1 deltidsmedhjælper.

GRØNNEKÆRVEJ 8, "LANGDAMGÅRD", DYBBØL, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74488008.
GUNHILD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1947, datter af Agnethe og Claus
Hansen, gift d. 22.-11.-1969 med Andreas Christensen, født d. 19.-7.-1947, søn af
Anna og Johannes Christensen. Parret har børnene: Merete, født d. 24.-10.-1971, Poul,
født d. 2.-2.-1974 og Thomas, født d. 1.-9.-1983.
G.C. overtog gården i 1972 fra van Tårnborg, Skovstyrelsen købte den i 1981, og siden
har familien haft den i forpagtning.
Areal 35 ha., heraf 5 ha. skanse. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kyllin
gehuse fra 1972 og 1974, hestestald fra 1976, lade fra 1974 og 2 gylletanke. Gården
drives med en kyllingeproduktion på 250.000 stk. årligt, desuden er der 4 heste. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, og maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

HESTEHAVE 15, KÆR, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-428294.
ARNE CLAUSEN, gårdejer, født
d. 22.-6.-1939, søn af Mathilde
og Nicolai Clausen, gift 14.-5.1965 med Dorthea Marie Schmidt
Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 26.-7.-1938, datter af
Maren og Jacob Jørgensen. Par
ret har børnene: Anette, født d.
6.-6.-1966 og Claus, født d. 8.1.-1968.
A.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i FAF. D.M.S.J.
er medlem af Menighedsrådet for Ulkebøl Sogn og bestyrelsesmedlem i Danebod Høj-
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skole. A.C. overtog gården i 1971 fra moderen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 1,5 ha. er skov og eng.
Der er forpagtet 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 ændret til svinestald i 1987, svinestald fra 1930 renoveret i 1987, lade
ændret til svinestald i 1987, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HESTEHAVE 19, "HESTEHAVE
GÅRD", HESTEHAVE, 6400 SØN
DERBORG, tlf. 74-426341.
ERIK PETERSEN, plantageejer,
født d. 30.-10.-1941, søn af Ma
rie og Mathias Petersen, gift d.
21.-11.-1964 med Kirsten Bock,
medhjælpende hustru, født d.
22.-9.-1942, datter af Grethe og
Andreas Bock. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 24.-5.-1965,
Mette, født d. 31.-1.-1967 og An
ne, født d. 24.-1.-1971.
E.P. har været på Gartner- og Frugtavlerskolen Søhus, han er bestyrelsesmedlem i
Hovedbestyrelsen for Dansk Erhvervsfrugtavl. K.B. startede Ulkebøl blandede Kor,
som hun er formand for. E.P. købte 3/5 af gården i 1965 og resten i 1980 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 22,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og omfattende moderniseret i 1972. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra omkr. 1800, kølerum fra 1951 kom
bineret kølerum og pakkerum fra 1964 samt maskinhus fra 1979. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af æbler, pærer, kirsebær og blommer. Der
er 3 traktorer samt maskiner til moderne frugtavl. På gården er ansat 1 medhjælper.
HUHOLT 15, HUHOLT, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-421699.
RASMUS CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 27.-5.-1936, søn af
Auguste og Christen Jørgensen
Christensen, gift d. 28.-12.-1960
med Anne Marie Lassen, med
hjælpende hustru, født d. 22.-11.1940, datter af Anna og Chri
stian Lassen. Parret har børne
ne: Birgitte, født d. 4.-6.-1961,
Claus Jørgen, født d. 29.-11.1962 og Per Christian, født 26.-5.-1963.
R.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for
Kløvermælk, bestyrelsesmedlem i Sønderjydsk Kvægavlsforening og i Sønderjydsk Fæl
lesledelse for Kvæg samt kredsformand for Als og Sundeved i Sønderjydsk Kontrol
forening. R.C. overtog gården d. 1.-2.-1961 fra faderen. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 34 ha. Der er forpagtet 18,5 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1888 udvidet og moderniseret i 1974, kornlade fra 1984, kombineret lade og
maskinhus fra 1979 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30
årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede, byg, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
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ning. På gården er ansat 1 medhjælper. R.C. driver lidt maskinstation i forbindelse
med høst.

HØRTOFTVEJ 21, "SOLVANG", RAGEBØL, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-485080.
NIELS MICHELSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1942, søn af Andrea Marie og Peter Chri
stian Michelsen, bor sammen med Asta Hansen, kontorassistent, født d. 1.-1.-1942,
datter af Elva Katharina og Hans Levy Simonsen. Parret har børnene: Birgitte, født d,
29.-7.-1960, Jesper, født d. 28.-2.-1963, Niels Christian, født d. 15.-6.-1966 og Iben,
født d. 12.-4.-1968.
N.M. overtog gården i 1965 fra Sofie og Andreas Jørgensen.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 33 ha., 2 ha. er skov og eng, der
er frasolgt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1922 ændret til svinestald i 1990, svinestald fra 1934 ændret i 1966, lade fra
1922 delvis ændret til svinestald i 1968 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt samt en besætning på 9 årsammekøer, 5
ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts korn tør
reri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KLINTING 4, "FARVERLYKKEGÅRD", KLINTING, 6400 SØNDER
BORG, tlf. 74-423524.
ERIK IVERSEN, gårdejer, født d.
28.-5.-1951, søn af Christine Ma
rie og Peter Iversen, bor sammen
med Jonna Christine Falkenløwe
Clausen, lægesekretær, født d.
1.-2.-1954, datter af Anne Marie
og Henrik Christian Clausen. Par
ret har sønnerne: Nikolaj Kristi
an, født d. 21.-8.-1982 og Frede
rik Erik, født d. 14.-7.-1988.
E.I. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-5.-1988 fra
Bernd Mattiesen.
Areal 27,3 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
svinestald moderniseret i 1989, svinestalde fra 1989 og 1990, maskinhus fra 1979 og
gylletank. Gråden drives med en slagtesvineproduktion på 3.700 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo,
varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
E.I. ejer og driver også Egelykke 12, Volierup, 6400 Sønderborg. Areal 28 ha.

KÆR BYGADE 20, "HESTEBJERGGÅRD", KÆR, 6400 SØNDER
BORG, tlf. 74-423691.
HERLUF CLAUSEN, gårdejer,
født d. 29.-1.-1935, søn af Ce
cilie og Johan Clausen, gift d.
23.-7.-1966 med Ane Marie Ben
nedsgård, sygeplejerske, født d.
11.-6.-1941, datter af Anne og
Mads Peter Bennedsgård. Parret
børnene: Anne, født d. 25.-12.1967, Lis, født d. 5.-2.-1969,
Johan, født d. 14.-4.-1972 og Karen, født d. 22.-1.-1976.
H.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra moderen.
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forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1849 og gennemrestaureret i 1969. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1849 renoveret i 1972 og ændret til sostald i 1980,
svinestalde fra 1964 og 1988, lade fra 1963, maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 2.800 smågrise årligt, des
uden er der 8 heste, som bruges til ringridning. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til
skårlægning.

KÆR BYGADE 66, KÆR, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-423799.
EGON HANSEN, gårdejer, født
d. 5.-6.-1946, søn af Kathrine
Marie og Frederik Hansen, gift
d. 25.-10.-1969 med Bente SeJmann Frank, medhjælpende hustru,
født d. 24.-11.-1947, datter af
Inge og Johannes Frank. Parret
har børnene: Lars, født d. 10.5.-1970, Heidi, født d. 22.-2.-1973
og Susanne, født d. 28.-12.-1975.
E.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Jagtforeningen Moseskoven samt bestyrelsesmedlem i Kredsbestyrelsen for Sønderborg Kreds. Han overtog
gården i 1975 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1754.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 19,2 ha., 3 ha. er skov og 2,8 ha.
er eng. Der er forpagtet 76,3 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1923 og gennemrestaureret i 1975. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1923 ændret til garage og kornopbevaring i 1988, kvægstald
fra 1975 brændt i 1987 og genopbygget, svinestald fra 1923, kyllingehus og maskinhus
begge fra 1987 samt lade fra 1923 senere ændret til korntørreri. Gården drives med
en kyllingeproduktion på 252.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og rødsvingel. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, gasopvarmet korn
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning. På gården er ansat 1 med
hjælper. Der drives en del maskinstation i sæsonen.
LAMBJERGSKOVVEJ 5, VOLLERUP, 6400 SØNDERBORG, tlf.
74-434018.
HANS WRANG, gårdejer, født d.
2.-4.-1948, søn af Kirstine og
Jacob Wrang, gift d. 14.-6.-1985
med Edith Jespersen, kontorassi
stent, født d. 14.-8.-1948, datter
af Maren og Christen Jespersen.
H.W. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog halvpart
i gården i 1971 og resten i 1983
fra faderen. Gården har været i
slægtens eje i ca. 100 år.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og omfattende modernisert i 1984, desuden er der et af
tægtshus. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1785 ændret til sostald i 1975,
svinestald fra 1785 moderniseret i 1972, kornlagerhus fra 1990 og maskinhus fra 1987.
Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 800 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.
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74-425398.
HANS FREDE KONGSTED, gård
ejer, født d. 19.-9.-1938, søn af
Helene og Hans Kongsted, gift d.
25.-7.-1964 med Edith Laugesen,
medhjælpende hustru, født d. 3.4.-1938, datter af Ebba og Carl
Johannes Laugesen. Parret har
børnene: Karl Kristian, Kirsten
og Hans Henrik.
H.F.K. er kirkegårdsgraver og har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1964 fra forældrene, faderen købte den d. 1.-10.-1935.
Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og gennemrestaureret i 1983. Avlsbygningerne består af
svinestald samt maskinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på ca. 70
årssøer, der sælges 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Børnene hjælper til på gården.

NØRBALLE 8, "NØRBALLE", DYBBØL, 6400 SØN
DERBORG, tlf. 74-485794.
HANS PETER HANSEN,
gårdejer, født d. 15.-12.1929, søn af Anna og Hans
Hansen, gift d. 8.-6.-1956
med Astrid Nør, børnehave
medhjælper, født d. 5.-8.1934, datter af Margrethe
og Christian Nør. Parret
har børnene: Susanne, født
d. 15.-3.-1959, Solvejg,
født d. 7.-3.-1961, Hans Jørgen, født d. 15.-8.-1964 og Lars Peter, født d. 6.-11.-1969.
H.P.H. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er tidligere formand for Den Sundevedske Landboforening, for Sønderjysk Jerseyforening, for Samvirkende Kvægavlsfore
ning, for Sønderjysk Kvægalsforening, for Dybbøl Sogns Menighedsråd og for Dybbøl
Sogns Ungdomsforening samt tidligere medlem af Dybbøl Sogneråd og er nu medlem
af repræsentantskabet for Kløvermælk. Han forpagtede gården fra 1959 til overtagel
sen i 1968 fra morbroderen Jørgen Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 4 ha. Der er forpagtet
122 ha. Stuehuset er opført i 1865 og løbende ændret og moderniseret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1865 ændret flere gange senest i 1980 til ungdyr, kvæg
stald og foderhus begge fra 1978, kvægstald fra 1951 ændret til kalvestald i 1968,
lade fra 1865, gylletank og 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på
80 årskøer og 100 ungdyr af racen Jersey, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og elop
varmet korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat
1-2 medhjælpere.

NØRREMARK 7, "SAXGAARD", ULKEBØLSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-422392.
HELMER SANDER-LARSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1938, søn af Maren Margrethe og
Jørgen Sander-Larsen, gift d. 2.-8.-1964 med Gerda Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-3.-1943, datter af Mary og Jens Peter Nielsen. Parret tvillingerne Helle og
Jette, født d. 11.-1.-1965 samt sønnerne: Jørgen , født d. 2.-4.-1967 og Jacob, født d.
12.-11.-1979.
H.S.L. er vurderingsinspektør ved D.L.R., han har været på Gråsten Landbrugsskole og
er medlem af Aktionærrådet i Bikuben Sønderborg. G.N. er bestyrelsesmedlem i Land-
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boforeningen for Als og Sundeved
samt formand for Regnskabsud
valget. Helmer Sander-Larsen
overtog gården i 1965 fra mode
ren. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som blev ud
flyttet fra Ulkebøl i 1790.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal
53 ha., heraf tilkøbt 13 ha., 1
ha. er skov. Der er forpagtet 27
ha.
Stuehuset er opført i 1892 og
løbende moderniseret, desuden er der aftægtshus fra 1934. Avlsbygningerne består af
2 svinestalde fra 1972 henholdsvis renoveret i 1981 og 1990, svinestalde fra 1976 og
1979, lade fra 1972, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og gasopvarmet korntørre
ri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
H.S.L. ejer og driver også Nørremark 8-8A, 6400 Sønderborg. Ejendomsskyld 690.000,
areal 8 ha.

NØRREMARK 16, "VILLINGGAARD", ULKEBØLSKOV, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-423498.
CHRISTIAN PALLESEN, gårdejer,
født d. 16.-3.-1927, søn af Kristi
ne og Sigurd Pallesen, gift d.
24.-9.-1955 med Inger Kæstel,
medhjælpende hustru, født d.
23.-3.-1933, datter af Nanna og
Jørgen Kæstel. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 14.-2.-1956,
Susanne, født d. 17.-3.-1958 og
Jens, født d. 10.-8.-1962.
I.K. er bestyrelsesmedlem i Ulkebøl Forsamlingshus. C.P. overtog gården i 1965 fra
svigerfaderen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 11 ha., der er i 3 omgange i forbindelse med udvidelse
af Sønderborg Lufthavn blevet eksproprieret 11 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1798 og restaureret i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1798 ændret til sostald i 1977, svinestald fra 1798 ændret i 1977, svinestald fra
1977, kornhus fra omkr. 1920 udvidet i 1935, lade fra 1935 og maskinhus fra 1970.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og elopvarmet korntør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRREMARK 18, "VRANGLANDGÅRD", ULKEBØLSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf.
74-433660.
HANS IVERSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1949, søn af Inga og Jes Iversen, gift d.
17.-9.-1982 med Marianne Johansen, bankassistent, født d. 2.-6.-1949, datter af Anne
og Karl-Martin Johansen. Parret har døtrene: Susanne, født d. 6.-6.-1983 og Annette,
født d. 19.-6.-1988.
H.I. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er næstformand i Landboforeningen for
Als og Sundeved samt medlem af repræsentantskabet for Slagterigegion Syd. Han over
tog gården d. 1.-6.-1982 fra faderen. Nuværende ejer er 15. generation på gården, som
har været i slægtens eje fra omkr. 1650.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 46 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende moderniseret, desuden er der formesterhus fra
1953. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, svinestald fra omkr. 1870 ombyg
get i 1951 og ændret til kvægstald i 1978, svinestalde fra 1976, 1987 og 1990, lade fra
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slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmopvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til
gylleudkørsel og skårlægning. På gården er ansat 1 medhjælper.
H.I. ejer og driver også "Vibækgård", Nørremark 9, 6400 Sønderborg, ejendomsskyld
1.350.000, areal 28 ha. samt "Villinghøj", Nørremark 11, 6400 Sønderborg, ejendoms
skyld 1.370.000, areal 13 ha.

NØRREMARK 20, "BOKEGEGÅRD", NØRREMARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74428251.
NIELS CLAUSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1947, søn af Anne Marie og Claus
Nielsen, gift d. 31.-7.-1971 med Dorthe Madsen, husholdningslærer, født d. 20.-10.1947, datter af Esther Kristine og Rasmus Madsen. Parret har sønnerne: Claus, født d.
15.-6.-1972, Thomas, født d. 1.-2.-1975 og Jakob, født d. 22.-1.-1977.
N.C.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Sønderborg Hoved
kreds under Sønderjydsk Idrætsforening. Han forpagtede gården fra 1971 til over
tagelsen i 1976 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 52 ha., heraf 1 ha. skov, der er frasolgt nogle ha. til
Sønderborg Lufthavn. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra omkr. 1920, svinestald fra 1925 renoveret flere gange senest i
1990, svinestald fra 1978 renoveret i 1990 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo, halm- og gasopvarmet korntørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NØRREMARK 22, "SKELBÆKGÅR D", ULKEBØLSKOV, 6400 SØNDERBORG, tlf.
74-428241.
NIS KRISTIAN NISSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1934, søn af Ruth og Hans Nissen, gift
d. 2.-5.-1959 med Lene Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 29.-11.-1932, datter af
Marie og Jens Peter Pedersen. Parret har sønnen Hans Peter, født d. 16.-12.-1969.
N.K.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra faderen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 1,5 ha. er eng og 2 ha. er
skov. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og omfattende restaureret fra 1974-91, desuden er der af
tægtshus fra 1865. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1834, renoveret i 1954 og
fjernet i 1982, kviestald fra 1973 ændret til svinestald i 1982 og renoveret i 1990,
svinestalde fra 1967 og 1976 begge renoveret i 1989, maskinhus fra 1970, foderhus og
4 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 6.500 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
halmfyret korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning, og N.K.N. udfører lidt
mejetærskning for andre i sæsonen. På gården er ansat 1 medhjælper.

PORSDAM 9, "SOLBAKKEGÅRD",
DYBBØL, 6400 SØNDERBORG,
tlf. 74-485520.
EJNAR JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 27.-7.-1944, søn af Kri
stine Marie og Jørgen Jørgensen,
gift d. 29.-7.-1972 med Marie
Madsen, korrespondent, født d.
31.-7.-1948, datter af Grethe og
Mads Hermand Madsen. Parret
har børnene: Ditte, født d. 12.6.-1980 og Jørn, født d. 3.-2.1983.
E.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. M.M. er formand for Dybbøl Sogns Hushold
ningsforening. E.J. forpagtede gården fra 1971 til overtagelsen i 1977 fra faderen.
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Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 150 år.
Areal 31,5 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1850 ændret til svinestald i 1990, svinestald fra omrk. 1850 og
lade fra 1942. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 550 stk. årligt, desuden
er der stutteri på gården med 5 hopper samt opdræt af racen Dansk Varmblod. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, plansilo og el
opvarmet korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
SURLYKKE 3, SURLYKKE, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-486098.
JØRN ERIK TYCHSEN RASMUS
SEN, gårdejer, født d. 13.-5.1950, søn af Margarethe og Hans
Tychsen Rasmussen, gift d. 20.5.-1978 med Birte Jacobsen, syge
plejerske, født d. 28.-1.-1953,
datter af Gunder og Jørgen Ja
cobsen. Parret har børnene: Anne
Kathrine, født d. 13.-4.-1980, Kri
stine, født d. 22.-1.-1983 og Jør
gen, født d. 28.-10.-1986.
J.E.T.R. er ingeniør på Danfoss. Han overtog gården i 1977 fra forældrene, som købte
den i 1955.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., 14,5 ha. er frasolgt.
Der er forpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og omfattende restaureret særligt i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1928, svinestald og lade begge fra 1933, maskinhus og gylle
tank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående hvede, byg, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og gasopvarmet korntørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
SØNDRE LANDEVEJ 158, "STEENSGÅRD", KLINTING, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-420142.
HANS ASGER CLAUSEN, gård
ejer, født d. 4.-12.-1960, søn af
Karen Inge og Jørgen Clausen,
bor sammen med Dorthe Nørholm
Jensen, udearbejdende, født d.
15.-7.-1963, datter af Betty Linæhard og Karl Nørholm Jensen.
Parret har sønnen Martin, født
d. 26.-5.-1991.
H.A.C. har været på Gråsten og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.1.-1991 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udflyttet i
1779 fra Klinting.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 35,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1770 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1800 ændret flere gange senest til sostald i 1988, svinestald fra
1770 ændret til sostald i 1988 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en svine
produktion på 100 årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til skårlægning.

TINGGÅRDVEJ 10, DYBBØL,
ANDREAS A. J. STAUGÅRD,
gård, gift d. 6.-4.-1939 med
8.-10.-1916, datter af Karen

6400 SØNDERBORG, tlf. 74-486592.
gårdejer, født d. 3.-8.-1911, søn af Anne og Hans StauMarthe Christine Dorthea Johansen, pensionist, født d.
og Frederik Johansen. Parret har børnene: Karen-Sofie,
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d. 3.-12.-1947 og Steffen, født d. 6.-4.-1949.
A.A.J.S. overtog gården i 1949 fra Jens Oessen. Gården blev udflyttet til sin nuværen
de placering i 1980 i forbindelse med vejomlægning til den nye Alssundbro.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18 ha., der er frasolgt 10 ha. i forbindelse med flyt
ningen. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1980. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af rasp, hvede og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker samt jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges til skårlægning.
TOMBØLGÅRDVEJ 4, "TOMBØLGÅRD", ULKEBØLSKOV, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-429918.
JØRGEN JØRGENSEN DETLEFSEN, gårdejer, født d. 10.-7.1952, søn af Christine og Jørgen
Jørgensen Detlefsen, gift d. 3.7.-1976 med Sanne Lorenzen
Juhl, lærer, født d. 3.-1.-1949,
datter af Margrethe Busk og
Markus Lorenzen Juhl. Parret
har døtrene: Karen, født d. 1.-

3.-1982 og Lene, født d. 20.-11.-1984.
J.J.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. S.L.J. er medlem af Menighedsrådet i
Ulkebøl Kirkes Sogn. J.J.D. overtog gården i 1978 fra faderen. Nuværende ejer er 9.
generation på gården, som kendes tilbage til 1706.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., 1,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1795 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1900 renoveret i 1976, svinestald fra 1928 ændret
til kviestald i 1976, lade fra 1895, maskinhus fra 1985, foderhus og udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 41 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer,
1 mejtærsker, kornsilo, halmopvarmet korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 ung pige i huset.

TVEDMARK 1, ULKEBØL, 6400
SØNDERBORG, tlf. 74-422987.
JØRGEN JACOBSEN, gårdejer,
født d. 15.-11.-1943, søn af Kjerstine og Christen Jacobsen, gift
d. 1.-7.-1967 med Birte Gejlager,
kontorassistent, født d. 25.-5.1944, datter af Marie og Erik
Gejlager. Parret har børnene:
Tina, født d. 23.-12.-1968 og
Allan, født d. 27.-4.-1975.
J.J. er teletekniker ved Tele
Sønderjylland A/S og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980
fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som i 1979 blev flyttet til sin
nuværende placering i forbindelse med vejomlægning til den nye Alssundbro.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1979. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, 1 plansilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation
bruges til skårlægning.
TVEDMARK 5, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-423898.
KRESTEN BONEFELD, gårdejer, født d. 5.-11.-1939, søn af Ida og Peter Bonefeld,
gift d. 4.-7.-1970 med Mimi Christine Clausen, økonomaassistent, født d. 10.-1.-1947,
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Clausen. Parret har børnene:
Astrid, født d. 20.-2.-1972 og
Peter, født d. 6.-4.-1975.
Kresten Bonefeld har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1970 fra fade
ren. Nuværende ejer er 6. gene
ration på gården, som stammer
fra 1800-tallet. Gården blev op
rindeligt udflyttet fra Ulkebøl til
Vestermark, men i 1978 flyt
tedes den tilbage i forbindelse med vejomlægning til den nye Alssundbro.
Areal 68,5 ha., heraf tilkøbt 43,3 ha., der er 5 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra
1979, garage fra 1985 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og rug.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ÅBENRÅVEJ 53, DØBBEL MARK, 6400 SØNDERBORG, tlf. 74-486889.
NICOLAI CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1927, søn af Anne og Nicolai Chri
stensen.
N.C. overtog gården d. 1.-5.-1950 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 980.000. Areal 19,5 ha., der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1866 udvidet i 1980, svinestald fra 1866 ændret til kvægstald i 1963,
maskinhuse fra 1866 og 1989 samt foderhus fra 1924. Gården drives med en besætning
på 35 årskøer, 52 ungdyr og 17 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
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ALMSTRUPMARKVEJ 6, "BÆKAGER", ALMSTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644729.
SONJA HARTUNG, gårdejer, født d. 10.-12.-1947, datter af Cecilie og Jens Christian
Petersen, gift d. 23.-3.-1969 med Erwin H. Hartung, autoopretter, født d. 16.-3.-1940,
søn af Jensigne og Andreas Hartung. Parret har sønnen Per, født d. 15.-2.-1972.
E.H.H. driver autoopretningsværksted i Tinglev. S.H. overtog gården d. 1.-3.-1986 fra
Gert Danielsen. Areal 15 ha., der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaurert i 1978. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald, en ældre bygning senere ombygget til heste, desuden er der
rundbuelade. På gården er der 4 årsammekøer og 1 ungdyr af racen Simmentaler, des
uden er der 4 heste. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.

ALMSTRUPMARKVEJ 10, ALM
STRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74644722.
JES CHRISTIAN PETERSEN LOCK,
gårdejer, født d. 29.-5.-1936, søn
af Anne Marie og Jes Petersen
Lock, gift d. 15.-11.-1963 med
Hilda Jørgensen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-11.-1941, dat
ter af Christine og Adolf Chri
stian Jørgensen. Parret har bør
nene: Jan, født d. 29.-1.-1964,
Henning, født d. 18.-4.-1970 og Anette, født d. 14.-5.-1972.
J.C.P.L. er chauffør. Han forpagtede gården fra d. 1.-10.-1967 til overtagelsen d.
1.-1.-1975 fra faderen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,4 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og tilbygget i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1914 tilbygget i 1962, svinestald fra 1914, lade fra 1942 ombygget til kvæg i 1976
samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 15 ungdyr
og 8 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 bugsermejetærsker og kornsilo.

ALMSTRUPVEJ 70, "ALMSTRUPGAARD", ALMSTRUP, 6360
TINGLEV, tlf. 74-643722.
HENNING RAHN, gårdejer, født
d. 1.-11.-1948, søn af Elva Rahn
og Christian Møller Nielsen, gift
d. 9.-6.-1973 med Hanne Grete
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 29.-9.-1952, datter af
Krista og Thomas Vad Jensen.
Parret har sønnerne: Thomas
Kristian, født d. 25.-12.-1974 og
Hans Kristian, født d. 12.-8.-1978.
H.R. overtog gården d. 31.-6.1982 fra Grete Due.
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Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 43 ha., der er frasolgt 2 ha., 7 ha. er eng. Der
forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1907, 1973, 1974 og 1988, lade fra 1907, maskinhus fra 1974 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres 2.900 slagtesvin
årligt, desuden er der 4 årsammekøer og 5 ungdyr af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, korn
silo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ALMSTRUPVEJ 71, ALMSTRUP,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644455.
HANS CHRISTIAN JEPSEN, gård
ejer, født d. 21.-2.-1931, søn af
Christine og Peter Jepsen, gift
d. 6.-5.-1954 med Ella Thomsen,
medhjælpende hustru, født d.
23.-9.-1929, datter af Eline og
Peter Thomsen. Parret har døtrene: Marianne, født d. 10.-3.-1955,
Monika, født d. 1.-7.-1956, Mar
got, født d. 16.-3.-1960 samt
tvilingerne Hella og Heidi, født
d. 31.-7.-1961. H.C.J. har siden 1978 været medlem af Tinglev Byråd, hvor han er
formand for Teknisk Udvalg, han har siden 1990 været medlem af Sønderjyllands
Amtsråd og siden 1972 været formand for Uge Tyske Skole. Han overtog d. gården
1.-1.-1953 fra Peter Sahl.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 2 ha. er mose. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg-, heste- og svinestald fra 1913 ombygget til kvægstald i 1957, kvægstald
fra 1974, løsdriftsstald fra 1963, sostald fra 1963, fedesvinestald fra 1970, kar
toffelkælder fra 1963-64, lade fra 1935, maskinhus fra 1966, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årsammekøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af Charolaiskryds, desuden er der 1 Charolaistyr. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
ALMSTRUPVEJ 80, ALMSTRUP,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644107.
SIGNE TOFT, gårdejer, født d.
31.-7.-1907, datter af Maren og
Anders Lunddorf, gift d. 25.-10.1930 med Fredrik Toft, gårdejer,
født d. 23.-5.-1908, søn af Kjer
stin og Peter Toft. F.T. døde i
1977. Parret fik børnene: Gun
nar, født d. 11.-6.-1934, Lilli,
født d. 8.-12.-1939 og Oluf, født
d. 29.-7.-1943.
Gården blev overtaget i 1929 som en udstykning fra Almstrupvej 71.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 12,5 ha., derudover 5 ha. frijord. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1929, lade fra 1960 og maskinhus fra 1968.

BAJSTRUP BYGADE 7, "ARIEL", BRODERUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644475.
ANNA CHRISTINE TORP, gårdejer, født d. 31.-3.-1927, datter af Kjerstine og Johan
nes Paulsen, gift d. 30.-6.-1956 med Jørgen Peter Torp, landmand, født d. 1.-8.-1933,
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søn af Mathilde og Christian
Torp. Parret har børnene: Svend,
født d. 6.-2.-1954, Kirsten, født
d. 29.-9.-1956 og Johannes, født
d. 16.-6.-1961.
J.P.T. arbejder ved en Speditør i
Padborg.
Anna S. Torp overtog gården d.
3.-9.-1969 fra moderen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 35
ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1969, svinestald fra 1969 senere delvis ombygget til
kvæg, lade fra 1963 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 14
årsammekøer og 12 ungdyr af racen RDM samt 8 årskøer af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
Der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.

BAJSTRUP BYGADE 11, BRODERUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644257.
JACOB ANTONI VOLTELEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1936, søn af Jenny og Lorenz
Voltelen, gift d. 29.-11.-1969 med Elan Tygesen, medhjælpende hustru, født d. 22.-7.1944, datter af Jørgine og Peter Christian Tygesen. Parret har børnene: Anette, født
d. 15.-5.-1970, Inge Lise, født d. 4.-8.-1973 og Jacob Bo, født d. 18.-3.-1978.
J.A.V. overtog gården d. 31.-12.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 21,6 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af heste
stald fra 1908 senere ombygget til foderhus, kostald fra 1973, svinestald fra 1950 og
maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 52 ungdyr af
racen SDM samt en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 140 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo og varm lufts korntørreri.
BAJSTRUP BYGADE 63, BAJ
STRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74644891.
PETER JACOBSEN, landmand,
født d. 19.-12.-1935, søn af Mar
grethe og Carl Jacobsen, gift d.
15.-3.-1958 med Petra Hartung,
medhjælpende hustru, født d.
20.-10.-1937, datter af Mathilde
og Leonhard Hartung. Parret har
børnene: Kurt, født d. 16.-8.1958, Uwe, født d. 20.-10.-1960,
Ina, født d. 4.-4.-1962 og Gerhard, født d. 5.-6.-1964.
P.J. overtog gården d. 1.-3.-1964 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 24 ha., 18 ha. er mose.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1940, svinestald fra 1940 og lade fra 1940 ombygget til spalte
stald i 1975. Gården drives med en besætning på 17 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt 17 årsammekøer af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn
silo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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HEIDI KAPPEL, gårdejer/landbrugstekniker, født d. 26.-11.-1958, bor sammen med Bo
Callesen, gårdejer/teknisk assistent, født d. 8.-2.-1960.
Parret overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Peter Thygesen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 35 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1938 samt kombineret lade og maskinhus fra 1952. Gården drives
med en besætning på 10 årsammekøer af racen Limousine. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BAJSTRUP BYGADE 76, BAJSTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644294.
KAJ NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1938, søn af Anni og Hans J. Nielsen, gift d.
28.-12.-1966 med Anni Elisabeth Asmussen, medhjælpende hustru, født d. 25.-11.-1945,
datter af Esther og Jørgen Asmussen. Parret har børnene: Bente, født d. 8.-6.-1967 og
Jørgen, født d. 6.-7.-1969.
K.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1972
fra faderen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 23,6 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget omkr. 1954, svinestald fra 1974 og maskinhus fra 1982. Gården drives
med en besætning på 16 årskøer og 14 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion
på 25 årssøer, der sælges 550 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærker, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
BAJSTRUP BYGADE 78, BAJSTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-642209.
UWE JACOBSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1960, søn af Petra og Peter Jacobsen, gift
d. 16.-7.-1988 med Pia Frederiksen, dagplejemor, født d. 12.-8.-1964, datter af Andrea
og Sven Frederiksen. Parret har datteren Karina, født d. 28.-5.-1989.
U.J. er lagerarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-2.-1990 fra Gunda og Jens Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 55 ha., heraf 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1969 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besæt
ning på 18 årsammekøer og 18 ungdyr af blandet race samt Simmentaler. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, fabriks- og spisekartofler, ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til
stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BAJSTRUP ØSTERMARK 6, BAJSTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643778.
BRODER PETERSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1959, søn af Mary og Lut Petersen, bor
sammen med Majbritt Gantzler, pædagogmedhjælper, født d. 2.-2.-1962, datter af
Birte Gantzler og Paul Petersen. Parret har børnene: Robert, født d. 22.-5.-1984 og
Dorthe, født d. 17.-9.-1986.
B.P. har været på Tinglev og Gråsten Landbrugsskoler. Han overtog gåden d. 1.-7.1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1914.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 62 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1951, spaltestald fra 1977, maskinhuse fra 1980 og 1990 samt foderhus
fra 1987. Gården drives med en besætning på 38 årskøer og 42 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
BAJSTRUP ØSTERMARK 10, BAJSTRUP ØSTERMARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74642391.
CHRISTIAN THUESEN, landmand, født d. 6.-1.-1944, søn af Anna og Peter Thuesen,
bor sammen med Rita Nielsen, specialarbejder, født d. 10.-4.-1939, datter af Ingeborg
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Ejendomsskyld 370.000. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1949 og maskinhus fra 1956. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn.
C.T. ejer og driver også Bajstrup Østermark 11, 6360 Tinglev, dyr og maskiner er
fælles med denne gård.

BAJSTRUP ØSTERMARK 11, BAJSTRUP ØSTERMARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74642391.
CHRISTIAN THUESEN. Omtales unde Bajstrup Østermark 10, 6360 Tinglev.
C.T. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra faderen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 28,4 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 3 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1939 og maskinhus fra 1952. Gården drives med besæt
ning på 18 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM samt en
svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 180 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
T.T. ejer og driver også Bajstrup Østermark 10, 6360 Tinglev.

BAJSTRUP ØSTERMARK 15,
BAJSTRUP ØSTERMARK, 6360
TINGLEV, tlf. 74-642421.
OLE CHRISTENSEN, husmand,
født d. 13.-6.-1940, søn af Karla
Christine og Søren Christensen,
gift d. 24.-10.-1987 med Gerda
Sørensen, specialarbejder, født d.
3.-5.-1949, datter af Anna Brandt
og Viggo Sørensen. Parret har
børnene: Niels Ole, født d. 9.12.-1963, Hans Henrik, født d.
25.-5.-1968, Linda, født d. 29.-3.-1974, Anna Margrethe, født d. 17.-1.-1974 og Else
beth, født d. 29.-3.-1976.
O.C. er klovbeskærer. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Heinz Asmussen.
Areal 11 ha. Alle bygningerne undtagen maskinhus nedbrændte i 1990, og gården blev
genopført med stuehus i 1991 samt kvægstald og lade i 1990, desuden er der maskin
hus fra 1952. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr af
blandet race. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, specialvogn med løft til klov
beskæring samt halmfyr.
BAJSTRUP ØSTERMARK 20,
BAJSTRUP, 6360 TINGLEV, tlf.
74-643958.
HEINKE PETERSEN, gårdejer,
født d. 24.-4.-1961, datter af
Anni og Jacob Petersen, bor sam
men med Johannes Hansen Niel
sen, slagter, født d. 23.-8.-1956,
søn af Dorothea og Jeppe Niel
sen. Parret har datteren Marian
ne, født d. 9.-3.-1990.
H.P. er hjemmehjælper. Hun
overtog gården d. 1.-1.-1991 fra faderen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 40 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1953. På gården er der 1 hest. Der er 1 traktor, kornsilo
og varm lufts korntørreri.
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BAJSTRUP ØSTERMARK 21,
"KLINBORG", BAJSTRUP ØSTER
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74644897.
NIS FREDERIK JÜRGENSEN,
gårdejer, født d. 7.-7.-1924, søn
af Marie og Hinrich Jürgensen,
gift d. 30.-5.-1950 med Cathrine
Bonnichsen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-8.-1929, datter af
Christine Friedrichsen og Carsten
Bonnichsen. Parret har børnene:
Irma, født d. 16.-9.-1950, Marie, født d. 7.-4.-1955 og Hinrich, født d. 5.-11.-1959.
N.F.J. er fhv. handelsmand. Han forpagtede gården fra 1947 til overtagelsen i 1965
fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 27,3 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 3 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1902 og tilbygget med aftægt i 1924. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1902, kvægstald fra 1924 ombygget i 1966, svinestald fra 1924 ombyg
get til kvæg i 1966, hestestald fra 1950 ombygget til kostald i 1966, kornlade fra 1931
og foderhus fra 1966. Gården drives med en besætning på 18 årsammekøer og 20 ung
dyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Siden 1988 har ejendommen været
drevet som økologisk landbrug.
BAJSTRUP ØSTERMARK 24,
BAJSTRUP ØSTERMARK, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644386.
HANS DAVID, gårdejer, født d.
21.-1.-1927, søn af Anna og
Hans David, gift d. 1.-12.-1951
med Rita Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 30.-3.-1934, dat
ter af Marie og Anton Nielsen.
Parret har børnene: Anna, født
d. 16.-4.-1952, Margaretha, født
d. 31.-7.-1954, Hans, født d. 9.1 1.-958, tvillingerne Anton og
Micky, født d. 3.-2.-1960 samt Christian, født d. 20.-9.-1961.
H.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Peter Lametz. Ejendomsskyld 240.000. Areal 17,5 ha., der er forpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret omkr. 1979. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra omkr. 1800 og maskinhus fra 1970. Gården drives med
en besætning på 11 årsammekøer og 24 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 mejetærsker.

BAKKEHØJVEJ 1, FOGDERUP,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647399.
HANS JESSEN, gårdejer, født d.
2.-8.-1930, søn af Marie og Peter
Jessen, gift d. 24.-5.-1958 med
Else Marie Juhl, medhjælpende
hustru, født d. 20.-4.-1937, dat
ter af Sofie Marie og Hans Juhl.
Parret har døtrene: Birgit, født
d. 27.-3.-1959, Tove, født d. 31.12.-1960 og Inge, født d. 8.-8.1962.
H.J. overtog gården som et statshusmandsbrug d. 1.-4.-1958.
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Ejendomsskyld 680.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1958 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en be
sætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduk
tion på 3 årssøer, der produceres 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.
BJERNDRUPVEJ 45, "VOLDAGER",
ALMSTRUP MARK, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-644946.
JOHANNES INGWERT PETER
SEN, gårdejer, født d. 28.-5.1941, søn af Anna Marie og Chri
stian Hattesen Petersen, gift d.
10.-4.-1968 med Jonna Schultz,
medhjælpende hustru, født d.
18.-1.-1946, datter af Marga og
Sigfred Schultz. Parret har bør
nene: Heidi, født d. 10.-1.-1970
og Steffan, født d. 5.-5.-1974.
J.I.P. har været på Tinglev Landbrugsskole og er kasserer for Mejeriselskabet Natur
mælk. Han overtog gården d. 1.-4.-1976 fra Christian Hye.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 46 ha., 2,5 ha. er mose og 20 ha.
er eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1896 ombygget i 1976, svinestald fra 1896 ombygget til kostald i 1976, kombineret
lade, maskinhus og løsdriftsstald fra 1978 samt gylletank. Gården drives med en besæt
ning på 48 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM samt blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er økologisk. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo, varm lufts korntørreri, staldvarme til stuehus samt 8 anparter i vindmølle.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BJERNDRUPVEJ 46, ALMSTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643786.
HANS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1953, søn af Eline og Albert Peter
sen, bor sammen med Helga Christiansen, rengøringsassistent, født d. 11.-11.-1954,
datter af Kathrine og Jørgen Christiansen. Parret har børnene: Anja, født d. 22.-4.1977 og Johnny, født d. 22.-6.-1984.
H.P.P. arbejder ved Grænseegnens Husdyrformidling og har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1990 fra Finn Johannsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng. Der forpagtet 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, svinestalde
fra 1959 og 1984 ombygget til løsdriftsstald i 1984 samt maskinhus fra 1984. Gården
drives med en besætning på 17 ungdyr af racen Simmentaler samt 76 dådyr. Der er 3
traktorer, 2 markvandingsanlæg og 1 halmfyr.

BJOLDERUPVEJ 44, "VESTERGAARD", 6392 BOLDERSLEV,
tlf. 74-646129.
JACOB RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 15.-1.-1927, søn af Karen
og Marius Rasmussen, gift d. 8.5.-1954 med Christine Callesen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-6.-1932, datter af Marie og
Paul Callesen. Parret har børne
ne: Karen Marie, født d. 2.-6.1955, Jytte, født d. 28.-1.-1957,
Dorthe, født d. 17.-10.-1959 og
Arne, født d. 23.-2.-1967.
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3.R. er lokalkonsulent ved Topdanmark, han har været på Haslev Landbrugsskole og er
fhv. sognefoged. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Edlef Petersen.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlbygningerne består af kombi
neret kvæg- og hestestald fra 1913 ombygget indvendig til kostald i 1960-61, svinestald og lade begge fra 1913 samt maskinhus fra 1967. Gården drives med en besæt
ning på 10 årsammekøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Simmentaler samt en
slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter og lucerne til piller. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt vindmølle. Maskinstation bruges til
høst.
B3OLDERUPVE3 72, B3OLDERUP,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646831.
STEEN HEDEGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 2.-3.-1954, søn
af Gunhild og Erik Hedegaard
Nielsen, gift d. 20.-8.-1983 med
Anne Marie Christensen, klinik
assistent, født d. 13.-2.-1955, dat
ter af Magda og Aage Christen
sen. Parret har sønnen Tue, født
d. 21.-5.-1983.
S.H.N. er maskiningeniør. Han

overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Rasmus Clausen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 12,6 ha., der er bortforpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1935 og svinestald fra omkr. 1960. Gården drives med en besætning på 2 årsamme
køer, 1 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

B3OLDERUPVE3 82, B3OLDERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646696.
ERIK KRISTENSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1959, søn af Dorit og Lars Kristensen,
gift d. 6.-7.-1991 med Vera Sørensen, kontorfuldmægtig, født d. 14.-5.-1961, datter af
Christine og 3es Sørensen. Parret har sønnen Michael, født d. 15.-12.-1986.
E.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra fade
ren, som havde haft den siden 1979.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 37 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1939 tilbygget i 1990, kalvestald fra 1987, svinestald fra 1939 ombygget
til ungkvæg i 1985, kombineret lade og maskinhus samt foderhus begge fra 1988 og
udendørs køresilo fra 1990. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 70 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og varm lufts plantør
reri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
B3OLDERUPVE3 85, B3OLDERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646785.
HANS INGVERT 3OHANNSEN,
gårdejer, født d. 24.-2.-1956, søn
af Christine og Carsten 3ohannsen, gift d. 24.-6.-1982 med An
ke Carstensen, kontorassistent,
født d. 7.-12.-1957, datter af
Annegrethe og Carsten Carsten
sen. Parret har børnene: Steffen,
født d. 4.-6.-1982, Sisse, født d.
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H.I.3. arbejder for A/S C. Carstensen Korn og Foderstof og har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1979 til overtagelsen d. 24.-10.1980 fra Andreas Carstensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 32 ha., 1 ha. er mose og 1 ha. er
sø. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og senest restaureret fra 1989-90. Avlsbygningerne består
af kvægstald, lade og foderhus alle fra 1984, svinestald fra 1967 og maskinhus fra
1983. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer og 8 ungdyr af racen Limou
sine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørre
ri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BOLDERSLEVSKOVVE3 36, BOLDERSLEV SKOV, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646295.
ANNE RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 30.-8.-1936, datter af
Meta og Rasmus Clausen.
A.R. overtog gården 1.-3.-1958
fra Dagny Petersen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
14,7 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Oor
den er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1892 og lø
bende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1892 samt svinestalde fra 1892 og 1968.
BOLDERSLEVSKOVVE3 44,
BOLDERSLEV SKOV, 6392
BOLDERSLEV, tlf. 74646184.
3OHAN SCHULTZ, gårdejer,
født d. 6.-10.-1944, søn af
Helene og Asmus Schultz,
gift d. 6.-10.-1990 med In
ger Hjarsen, sekretær,
født d. 20.-4.-1943.
3.S. har været på Vejlby
Risskov Landbrugsskole og
er medlem af bestyrelsen for Venstre. Han overtog gården i 1978 fra faderen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1894 ombygget til svin i 1977, svinestalde fra 1978 og 1985 samt kombineret
lade og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der
sælges 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
BOLDERSLEVSKOVVE3 61, BOLDERSLEV SKOV, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646514.
KARSTEN POULSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1951, søn af Anne Lise og Knud Poulsen,
gift d. 15.-2.-1975 med 3ytte Haahr 3ørgensen, konsulent, født d. 15.-2.-1951, datter
af Meta og Karl Andersen. Parret har børnene: Angelika, født d. 14.-3.-1980 og Samu
el, født d. 23.-2.-1984.
K.P. er faglærer og studievejleder på Teknisk Skole i Åbenrå. Han overtog gården d.
1.-1.-1985 fra Peter Vollstedt.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1897 tilbygget aftægt i 1959 og restaureret i 1985. Avlsbyg-
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ningerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1959, lade fra 1927 og maskinhus fra
1937. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm lufts plantørreri og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BOV TVÆRVEJ 17, BOV, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762458.
POVL JENSEN, gårdejer, født d. 22.-9.-1960, søn af Anne og Anders Jensen, bor sam
men med Kirsten Tønder, rengøringsassistent, født d. 28.-6.-1962, datter af Ellen og
Jens Tønder. Parret har børnene: Randi, født d. 3.-2.-1985 og Johnni, født 27.-7.-1989.
P.J. arbejder ved Sønderjyllands Amt. Han overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Chresten
Madsen.
Areal 10 ha., der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra omkr. 1900 og 1960, svinestald fra omkr. 1960 og maskinhus fra omkr.
1975. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 60 slagtesvin
årligt, desuden er der 1 pony. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm
lufts korntørreri.
BOV TVÆRVEJ 35, BOV, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762304.
LORENZ PAULSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1937, søn af Hannchen og Christian I. Paulsen, gift d. 2.-3.-1963 med Marie Lorenzen, medhjælpende hustru, født d. 26.-3.-1941,
datter af Marie og Lorenz Lorenzen. Parret har døtrene: Ulla, født d. 25.-1.-1966,
Margit, født d. 17.-6.-1967 og Dorte, født d. 21.-11.-1972.
L.P. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-7.-1962 til
overtagelsen d. 1.-7.-1967 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 62,2 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 3 ha. er eng. Der er
forpagtet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus al
le fra 1981. Gården drives med en besætning på 18 årsammekøer og 18 ungdyr af blan
det race samt 50 græskreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, varm lufts plantørreri samt halmfyr.

BREDE VAD BYVEJ 3, BREDEVAD,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647139.
HANS PETER PETERSEN, gård
ejer, født d. 17.-10.-1933, søn af
Kjerstine og Johannes Peter Pe
tersen, gift d. 14.-3.-1964 med
Ruth Marie Kruse, medhjælpende
hustru, født d. 3.-4.-1943, datter
af Gudrun og Peter Kruse. Par
ret har børnene: Jan, født d. 8.6.-1964, Marianne, født d. 9.-7.1965 og Iris, født d. 11.-5.-1968.
H.P.P. har været på højskole med landbrugsfag og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-4.-1960 fra moderen. Nuværende ejer er 11. generation på går
den. Ejendomsskyld 980.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, svinestald fra 1969, lader fra 1954 og 1975, maskinhus fra 1975 og
gylletank. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 40 ungdyr og 11 slagtekalve
af racen SDM samt en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 350 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt varme i stalden. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.
BREDEVADVEJ 18, BREDEVAD, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647603.
HANS EGON JENSEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1953, søn af Adele og Hans Jensen,
gift d. 22.-7.-1983 med Anna Maria Ipsen, handelsmedhjælper, født d. 25.-7.-1956,
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datter af Martha og Carl August Ipsen. Parret har sønnerne: Ronny, født d. 30.-4.1976 og Michael, født d. 17.-12.-1980.
H.E.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra
Thomas Lorenzen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 34 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er genopført i 1982 efter brand i 1981. Avlsbygningerne består af spalte
stald samt kombineret lade og maskinhus alle genopført i 1982 efter brand i 1981,
desuden er der kvægstald fra 1977. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og
70 ungdyr af racen SDM, desuden er der 7 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
BREDEVADVEJ 22, "BREDEVAD
KRO", BREDEVAD, 6372 BYLDE
RUP BOV, tlf. 74-647339.
JES PETER JOHANNSEN, gård
ejer, født d. 2.-9.-1925, søn af
Cornelia Sofie og Lorenz Peter
Johannsen, gift d. 20.-5.-1955
med Maria Jepsen, medhjælpende
hustru, født d. 29.-5.-1931, dat
ter af Christine og Jes Jepsen.
Parret har sønnen Lorenz Peter,
født d. 9.-3.-1958.
J.P.J. forpagtede gården fra d. 1.-5.-1955 til overtagelsen d. 1.-1.-1961 fra faderen.
Gården har været i slægtens eje siden 1640.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 59,5 ha., 1 ha. mose er frasolgt. Der er bortforpagtet
55 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1906 senere ombygget udvendig, kombineret svine- og hestestald fra 1906
senere ombygget til kvæg, maskinhuse fra 1964 og 1979 samt foderhus fra 1964. Der
er kornsilo og varm lufts korntørreri.

BREDEVADVEJ 24, BREDEVAD,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647377.
CHRISTIAN PETER NISSEN,
gårdejer, født d. 24.-12.-1928,
søn af Margaretha Dorothea og
Christian Nissen, gift d. 15.-10.1960 med Anne Lise Helene An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-12.-1937, datter af
Catharina Dorothea og Laust
Christensen Andersen. Parret
har børnene: Uwe, født d. 8.-7.-1961, Conni, født d. 30.-8.-1962 samt tvillingerne Kurt
og Erik, født d. 19.-5.-1964 og Karsten, født d. 9.-8.-1974.
C.P.N. er nu efterlønsmodtager efter at have arbejdet på Mølleri og Slagteri. Han
forpagtede gården fra 1968 til overtagelsen d. 1.-11.-1960 fra onklen Markus Nissen.
Ejendomsskyld 265.000. Areal 3,5 ha., 5 ha. er frasolgt. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1739 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra omkr. 1938 og maskinhus fra 1968. Der er 1 traktor på gården.
BREDEVADVEJ 30, "ELMELY", BREDEVAD, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647241.
ALBERT NISSEN JOHANNSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1935, søn af Mathilde og Hans
Albert Johannsen, gift d. 5.-10.-1957 med Gerda Christine Petersen, landmand, født d.
1.-10.-1939, datter af Metta Marie og Jes Petersen. Parret har børnene: Helle, født d.
22.-12.-1957, Jan, født d. 7.-2.-1962 og Birgit, født d. 21.-9.-1963.
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Bylderup Bov Slagteri, han er
tillidsmand for N.N.F. på Slag
teriet, viceborgmester i Tinglev
Kommune samt formand for Un
dervisnings- og Kulturudvalget.
Han overtog gården d. 1.-11.-1961
fra Rasmus Lorenzen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 10
ha., heraf tilkøbt 5 ha. skov, der
er 5 ha. skov. 5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1885, svinestalde fra 1885 og 1972 samt kombineret lade og maskinhus fra
1974. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 200 smågrise og
20 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor på gården.

BREDEVADVEJ 32, BREDEVAD,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647135.
KURT A. C. VON W1LDENRADT,
gårdejer, født i 1942, søn af
Anne Christine og Hugo von Wildenradt, gift d. 10.-7.-1964 med
Marie Petersen, født i 1941, dat
ter af Peter J. Petersen. Parret
har sønnerne: Carsten, født d.
17.-12.-1964 og Flemming, født
d. 2.-11.-1966.
K.A.C.V.W. er forretningsfører. Han overtog gården i 1967 fra faderen.
Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1900 og 1984, lader fra 1976 og 1981 samt maskinhuse fra 1950 og 1990.
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 1 traktor, korn
silo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.

BREDEVADVEJ 33, BREDEVAD,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647137.
PETER BECK JURGENSEN, gård
ejer, født d. 31.-7.-1963, søn af
Martha og Jørgen Beck Jiirgensen, gift d. 26.-5.-1990 med Ka
thrine Felstedt, fysioterapeut,
født d. 2.-12.-1964, datter af
Kathrine og Ingvert Felstedt.
P.B.J. har været på Tinglev og
Gråsten landbrugsskoler. Han for
pagtede gården fra d. 1.-7.-1987
til overtagelsen d. 1.-1.-1990 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51 ha., heraf 5,5 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954 nyindrettet i 1990, svinestald fra 1954 ombygget til kvæg i 1990, lade
fra 1954 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 50
ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 avlshoppe. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BREDEVADVEJ 41, "BREDEGAARD", BREDEVAD, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647197.
AAGE HOLM, gårdejer, født d. 26.-8.-1938, søn af Johanna og Peter Holm, gift d.
28.-3.-1970 med Adelheid Maahs, medhjælpende hustru, født d. 6.-1.-1945, datter af
Hedwig Maahs, Tyskland. Parret har børnene: Renate, født d. 11.-12.-1970 og Ulrik,
født d. 15.-8.-1972.
AA.H. har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af Tinglev Kommunalbesty
relse. Han overtog gården d. 1.-5.-1974 fra Hans Tømmerby Petersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1975, 1978, 1979
samt kombineret lade og maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion
på 45 årssøer, der produceres 900 slagtesvin årligt, desuden er der 20 moderfår. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, græsfrø og raps. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg og kold lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
BREDHØJVEJ 6, BOLDERSLEV,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74646643.
HANS HINRICHSEN, gårdejer,
født d. 22.-4.-1955, søn af Anne
Mathilde og Carl Hinrichsen, bor
sammen med Vera Frandsen, hus
mor, født d. 3.-9.-1949, datter af
Sofie og Uffe Andersen. Parret
har sønnerne: Søren, født d. 28.1.-1978 og Thomas, født d. 28.12.-1980.
H.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 1.-11.-1981 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er forpagtet 74 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968 ombygget
indvendig i 1984, spaltestald fra 1984 tilbygget i 1990, svinestald fra 1968 ombygget
til kvæg i 1984, maskinhus fra 1991, foderhus fra 1985, gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 60 ungdyr og 80 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejtærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.
BROLØKKEVEJ 5, HAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647237.
FREDE NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1958, søn af Christine og Peter Nielsen, gift
d. 10.-1.-1982 med Annemarie Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 11.-10.-1953,
datter af Marie og Carl Sørensen. Parret har sønnerne: Henning, født d. 25.-6.-1982
og Carsten, født d. 26.-11.-1985.
F.N. overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Henning Andersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1890, svinestald fra omkr. 1890 senere ombygget til kvæg og
heste, lade fra 1973 og maskinhus fra omkr. 1965. Gården drives med en besætning på
33 årskøer og 10 ungdyr af blandet race samt en svineproduktion på 1 årsso, der pro
duceres 16 slagtesvin årligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BROLØKKEVEJ 11, HAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647493.
KIRSTEN ESCHELSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1944, datter af Anne Kathrine og
Claus Nørgård, gift i 1965 med Jørgen Eschelsen, født d. 16.-6.-1941, søn af Cecilie
og Eschel Eschelsen. J.E. er afdød. Parret fik børnene: Torben, født d. 8.-5.-1966,
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født d. 27.-5.-1975 og Ole, født
d. 11.-10.-1981.
Kirsten Eschelsen er hjemmehjæl
per.
Jørgen Eschelsen forpagtede går
den fra 1965 til overtagelsen i
1970 fra faderen. Han var 4. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
44 ha., der er bortforpagtet 42
ha.
Gården brændte i 1960 og blev
genopført med stuehus i 1961. Avlsbygningerne blev genopført i 1961 med kvæg- og
svinestald, svinestalden er senere ombygget til kvæg, desuden er der maskinhus fra
1984. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts korntørreri.

BROLØKKEVEJ 25, HAVSTED,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647251.
HENNING BJERRE KNUDSEN,
gårdejer, født d. 17.-1 1.-1966,
søn af Signe og Kresten Bjerre
Knudsen, bor sammen med Kir
sten Hermansen, køkkenleder,
født d. 27.-1.-1968, datter af
Edel og Viggo Hermansen.
H.B.K. er landbrugsmedhjælper
og har været på Midtjyllands
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Helga Frisk.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 21,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, kombineret
lade og maskinhus fra 1976 samt foderhus fra 1988. Gården drives med en besætning
på 12 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 2 trkatorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskin
station bruges til høst.
BURKAL KIRKEVEJ 47, BURKAL, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-762294.
HANS JEFSEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 29.-9.-1944, søn
af Edith og Svend Christensen,
gift d. 16.-7.-1971 med Oda Holl,
medhjælpende hustru, født d. 8.7.-1946, datter af Edith og Niels
Holl. Parret har børnene: Anja,
født d. 18.-7.-1972, Sigurd, født
d. 2.-12.-1974, Rune, født d. 12.-

5.-1977 og Bjarke, født d. 16.-3.-1980.
H.J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er næstformand for Gråsten Land
brugsskole samt medlem af Menighedsrådet og af bestyrelsen for A/S Plantningssel
skab Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 71,7 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 16,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1971, spaltestald fra 1974, kalvestald fra 1982, svinestald fra 1939, lader fra
1939 og 1980, gylletank og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på
97 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM samt blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 6 traktorer, 3 markvandinsanlæg, kornsilo,
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varm lufts korntørreri, plantørreri
markarbejdet. På gården er ansat 1
H.J.C. ejer og driver også Burkal
900.000. Areal 34,4 ha., heraf 1 ha.

og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
fodermester og 1 medhjælper.
Kirkevej 49, 6372 Bylderup Bov. Ejendomsskyld
skov og 6 ha. eng.

BURKAL SKOLEVEJ 26, BOV, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762105.
MARIE JUHL, gårdejer, født d. 19.-4.-1924, datter af Dora og Peter Lorenzen, gift d.
8.-7.-1954 med Nis Simon Juhl, født d. 29.-7.-1924, søn af Bertha og Martin P. Juhl.
N.S.J. er afdød. Parret fik datteren Margit, født d. 13.-7.-1961.
M.J. er hjemmepjejer. N.S.J. overtog gården d. 1.-5.-1954 fra faderen. Han var 3.-4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 4 ha. er skov. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1928, hestestald fra 1970 samt lader fra 1928 og 1965.
BØGELHUSVEJ 25, "SOPHIENHOF", LILLE JYNDEVAD, 6360
TINGLEV, tlf. 74-648226.
LEIF SØRENSEN, gårdejer, født
d. 15.-11.-1957, søn af Frieda og
Erik Johannes Sørensen, gift d.
22.-1.-1982 med Monika Maria
Lorentzen, medhjælpende hustru,
født d. 10.-7.-1959, datter af
Sophia og Christian Lorentzen.
Parret har børnene: Phillip Dowischeil, født d. 26.-2.-1987 og

Marianne Gerdine, født d. 11.-2.-1990.
L.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1987 fra svi
gerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 88,4 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 6 ha. er eng. Der er
forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1933 restaureret og tilbygget i 1968. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1959, svinestald fra 1952 samt kombineret svinestald og lade fra 1952
alle 3 ombygget til spaltestalde i 1979, værksted fra 1968, lade fra 1969, maskinhus
fra 1976, foderhus fra 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 63 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey samt 12 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 5 markvandings
anlæg, varm lufts korntørreri samt plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skolebarn.
L.S. ejer og driver også Grænsevejen 57, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld 620.000, areal
24 ha.
BØLÅVEJ 1, BØLÅ, 6360 TING
LEV, tlf. 74-648244.
JØRGEN JEPSEN, husmand, født
d. 18.-10.-1932, søn af Petra og
Jes Jepsen, gift d. 26.-5.-1956
med Anne Marie Thomsen, med
hjælpende hustru, født d. 9.-7.1932, datter af Marie og Mathi
as Thomsen. Parret har børnene:
Jes, født d. 28.-6.-1957, Grethe,
født d. 14.-7.-1959 og Hanne,
født d. 13.-6.-1963.
J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog jorden fra Jordlovsudvalget d.
6.-4.-1956 og opførte derefter bygningerne.

-34-

Ejendomsskyld 740.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha.
Stuehuset er opført i 1956 restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1956 udbygget i 1968, lade fra 1956 ombygget i 1964,
lade fra 1979, maskinhus fra 1969, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 20 årskøer og 25 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo
og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BØLÅVEJ 2, BØLÅ, 6360 TING
LEV, tlf. 74-648245.
ARTHUR JESSEN, landmand,
født d. 26.-7.-1930, søn af Marie
og Lorenz Peter Jessen, gift d.
27.-10.-1956 med Ingrid Peter
sen, medhjælpende hustru, født
d. 16.-3.-1935, datter af Anna
Cathrine og Peter Petersen. Par
ret har sønnerne: Flemming Pe
ter, født d. 11.-10.-1958 og Gun
nar, født d. 31.-7.-1961.
A.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Jord
lovsudvalget.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956, spaltestald fra 1972, svinestald fra 1956 ombygget til kvæg i 1974,
lade fra 1956 ombygget til kvæg i 1972, maskinhus fra 1983 og fortank. Gården drives
med en besætning på 22 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BØLÅVEJ 5, BØLÅ, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648350.
AAGE BRÄUNER, gårdejer, født d. 20.-4.-1951, søn af Inge og Evald Bräuner, bor
sammen med Tove Christensen, toldbetjent, født d. 27.-3.-1960, datter af Inger Elise
og Nis Christensen.
AA.B. er politiassistent. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra svigerforældre.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17 ha., der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1956 og maskinhus fra 1958. Der er 1 traktor, andel i
mejetærsker, andel i markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.

BØLÅVEJ 6, BØLÅ, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648172.
POUL BORK, husmand, født d. 21.-5.-1941, søn af Gertrud og Chresten Bork, gift d.
6.-11.-1964 med Grethe Andersen, medhjælpende hustru, født d. 22.-2.-1945, datter af
Erna og Laurids Andersen. Parret har døtrene: Marianne, født d. 28.-4.-1966, Kirsten,
født d. 27.-1.-1969 og Eva, født d. 29.-4.-1973.
P.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-11.-1968 fra
Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1968 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, spaltestald fra 1978, svinestald fra 1968 senere ombygget til kvæg
samt kombinerede lader- og maskinhuse fra 1968 og 1988. Gården drives med en be
sætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, rundballepresser, kornsilo, varm lufts korntørreri samt anparter i vind
mølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BØLÅVEJ 9, BØLÅ, 6360 TING
LEV, tlf. 74-648150.
CHRISTIAN KYHN LORENZEN,
landmand, født d. 13.-9.-1935,
søn af Thyra og Hans Peter Lo
renzen, gift d. 16.-5.-1958 med
Christel Hansen, landpost, født
d. 26.-5.-1937, datter af Christi
ne og Hans Peter Hansen. Parret
har børnene: Lisa, født d. 24.9.-1958, Hans Peter, født d. 24.9.-1959 og Conny, født d. 28.10.-1960.
C.K.L. overtog gården d. 1.-4.-1961 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1961 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1961 tilbygget i 1965, svinestald fra 1961, kombinerede lader og maskinhuse
fra 1961 og 1971 samt foderhus fra 1965. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, halmsnitter, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
BØLÅVEJ 11, BØLÅ, 6360 TING
LEV, tlf. 74-648387.
MARTIN PETER JACOBSEN,
landmand, født d. 17.-7.-1937,
søn af Christine Marie og Martin
Jacobsen, gift d. 28.-12.-1960
med Paula Mortensen, medhjæl
pende hustru, født d. 8.-11.-1940,
datter af Dora og Hans Morten
sen. Parret har børnene: Johan
nes, født d. 2.-6.-1962, Kaja,
født d. 6.-11.-1963 og Kjeld,
født d. 14.-6.-1965.
M.P.J. er forsøgsmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Der er bortforpagtet 10
ha. Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1965, lade fra 1956 ombygget til svin i 1971 samt
maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BØLÅVEJ 13, BØLÅ, 6360 TING
LEV, tlf. 74-648161.
HEIRICH GEHRT, landmand,
født d. 30.-6.-1935, søn af Chri
stine og Mathias Gehrt, gift d.
2.-11.-1957 med Ingeborg Lykke
Andreasen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-1.-1934, datter af Pe
tra og Aksel Andreasen. Parret
har børnene: Knud Erik, født d.
25.-8.-1957, Birgitte, født d. 23.1.-1960, Tove, født d. 7.-8.-1962
og Anne, født d. 20.-7.-1965.
H.G. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
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stald fra 1967 tilbygget i 1987, svinestald fra 1967 ombygget til kvæg i 1979 begge
stalde er med spalter, lade fra 1967, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1987 og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 86 ungdyr og 22 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer,
andel i mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
H.G. ejer og driver også Bølåvej 7, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld 520.000, areal 20 ha.
BØLÅVEJ 15, BØLÅ, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648147.
NICOLAJ JACOBSEN, husmand, født d. 27.-3.-1942, søn af Signe og Aksel Jacobsen,
gift d. 15.-5.-1965 med Birgit Låsholdt, pædagog, født d. 20.-7.-1946, datter af
Johanne og Boy Låsholdt. Parret har børnene: Susanne, født d. 10.-9.-1965, Lene, født
d. 20.-7.-1968 og Allan, født d. 2.-3.-1972.
N.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Lokal
Husmandsforening samt formand for D.S.H. Kvægbrugsudvalg. Han overtog gården d.
1.-4.-1967 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1967, spaltestald fra 1976, maskinhus fra 1974, foderhus
fra 1985, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 års
køer og 30 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt,
desuden er der 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen Simmentaler. Der er 2 traktorer,
andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. På gården anvender man ind imellem hus
bondafløsning.

BØLÅVEJ 17, BØLÅ, 6360 TING
LEV, tlf. 74-648157.
HARRY CHRISTIANSEN, husmand,
født d. 11.-6.-1939, søn af Mar
grethe og Theodor Christiansen,
gift d. 27.-6.-1963 med Martha
Panduro Danielsen, fabrikarbejder,
født d. 21.-5.-1945, datter af
Else og Hjelmar Danielsen. Par
ret har børnene: Benny, født d.
14.-9.-1965 og Else, født d. 28.8.-1968.
H.C. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og løbende restaureret. Avlsbygningerne fra 1967 nedbrænd
te i 1979, og der blev genopført spaltestald samme år samt kombineret lade og ma
skinhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 35 ungdyr og 20
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, andel i mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til gylleud
kørsel.
DAMBÆKVEJ 10, SOFIEDAL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-676636.
HELMUT CARSTENSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1951, søn af Edith og Mathias Car
stensen, gift d. 9.-6.-1984 med Eva Vestergård, apoteksassistent, født d. 10.-12.-1960,
datter af Edith og Bent Vestergård. Parret har døtrene: Anna, født d. 25.-6.-1985 og
Inge, født d. 23.-4.-1989.
H.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1975 fra Hans
Peter Johansen.
Ejendomsskyld 1.430.000. Areal 67,8 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 0,5 ha. skov og
mose.

-37Dambækvej 10's stuehus er op
ført i 1924 og tilbygget efter
brand i 1962. Avlsbygningerne
består af kvægstald opført efter
brand i 1962, s vinestald fra 1925
om- og tilbygget i 1974 til kal
vestald, maskinhuse fra 1968 og
1972 samt foderhus fra 1986.
Gården drives med en besætning
på 45 årskøer og 55 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og kartof
ler. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
DAMBÆKVEJ 16, "LÆSBÆK
GÅRD", SOFIEDAL, 6360 TING
LEV, tlf. 74-676809.
CARL MARTIN OG FINN JO
HANNSEN, gårdejere.
C.M.J., født d. 1.-9.-1936, søn
af Johanne og Andreas Christian
Johannsen, gift d. 4.-11.-1960
med Marga Nissen, medhjælpen
de hustru, født d. 8.-7.-1938,
datter af Dora og Peter Nissen.
Parret har sønnerne: Jan, født d.
12.-3.-1959, Finn, født d. 15.-7.-1963 og Gert, født d. 12.-5.-1965.
F.J., født d. 15.-7.-1963, søn af Marga og Carl M. Johannsen, gift d. 18.-7.-1992 med
Anja Birgitte Hansen, kontorassistent, født d. 15.-5.-1970, datter af Yrsa og Carl Åge
Hansen.
C.M.J. og F.J. har begge været på Gråsten Landbrugsskole. C.M.J. overtog jorden i
1965 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv ejendommen. D. 1.-9.-1990 blev den
omdannet til et I/S mellem far og søn og har siden været drevet som sådan.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1965 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, løsdriftsstald fra 1990 samt maskinhuse fra 1970 og 1991, der er
gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 80
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, 3 årsammekøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve
samt 1 hest. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, amoniaknedfælder, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

DAMGÅRDVEJ 4, "DAMGAARD",
EGGEBÆK MARK, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-648213.
HERMANN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 9.-7.-1940, søn af
Cathrine og Christian Christen
sen.
H.C. overtog gården d. 23.-9.-1973
fra faderen. Nuværende ejer er
3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1896.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
60 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 5 ha. er eng og 2 ha. er skov. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1828 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1924, svinestald fra 1967, hestestald fra 1924 ombygget til kalvestald i 1975
samt maskinhus fra 1964. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr
og 20 salgtekalve af Simmentalerkryds samt en svineproduktion på 2 årssøer, der pro-
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duceres 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. H.C. kører ud og høster for andre.
DAMGÅRDVEJ 8, "NY DAMGAARD", EGGEBÆK MARK,
6360 TINGLEV, tlf. 74-648525.
VIGGO REUSS CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 1.-7.-1948, søn
af Ida Nicoline og Andreas Chri
stensen, bor sammen med Irene
Sørensen, pedelmedhjælper, født
d. 8.-4.-1951, datter af Tinne og
Axel Sørensen.
V.R.C. er specialarbejder. Han
overtog gården d. 1.-1.-1988 fra
faderen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 18 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936 tilbygget med kalvestald i 1960 samt svinestald og lade begge fra 1936. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 10 stk. årligt. Der er 1 traktor og halm
fyr.

DORTHEAGÅRDSVEJ 3, "ENGHOLM", RENS MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648389.
ANDREAS CARSTENSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1958, søn af Ingeline og Jurgen
Carstensen, gift d. 28.-9.-1986 med Jadwiga Paswaska, medhjælpende hustru, født d.
15.-11.-1965, datter af Bogdan Paswaski. Parret har sønnerne: Michael, født d. 16.12.-1988 og Martin, født d. 28.-1.-1990.
A.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1989 fra
André Gothbergsen.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 54 ha., der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1938, spaltestald fra 1970, kostald fra 1989, lade fra 1978, maskinhus
fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 75 ungdyr og 5
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 trak
torer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DORTHEAGÅRDSVEJ 4, "DORTHEAGÅRD", RENS MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648179.
HANS HANSEN, gårdejer, født
d. 24.-3.-1941, søn af Sine og
Willi Hansen, gift d. 24.-9.-1966
med Erika Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 13.-3.-1948,
datter af Frieda og Sievert Niel
sen. Parret har børnene: Willi,
født d. 1.-5.-1968, Bente, født d.
11.-5.-1970 og Kjeld, født d. 25.-3.-1975.
H.H. overtog gården d. 15.-8.-1966 fra Frede Christensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1977 samt gylletank. Gården
drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM
samt blandet, desuden er der 1 hest og 18 moderfår. Der er 2 traktorer og 1 mark
vandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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DRAVVEJ 24, SDR. BYLDERUP,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762159.
HENRIK NISSEN, gårdejer, født
d. 3.-7.-1946, søn af Mette Chri
stine og Holger Nissen, gift d.
25.-3.-1970 med Kirsten Schmidt,
medhjælpende hustru, født d. 6.5.-1948, datter af Bodil og Johan
Schmidt. Parret har børnene: Er
ling, født d. 7.-3.-1971, Bolette,
født d. 5.-5.-1972, Jesper, født

d. 6.-4.-1975 og Peter, født d. 22.-8.-1977.
H.N. driver maskinstation fra ejendommen og har været på Gråsten Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra faderen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 35 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1929 og 1972, svinestald fra 1929 ombygget til kvæg i 1972, lade fra 1929, maskin
hus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 50 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM samt 5 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Simmen
taler, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn,
ærter og raps. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 2 markvandingsanlæg, 1 stensamlermaskine, 1 grøbbelmaskine, maskiner til kartoffelavl samt 1 kraftfodersilo. På
gården er ansat 1 medhjælper.

DUBORGVEJ 3, FRESTRUP,
6360 TINGLEV, tlf. 74-648134.
HANS A. PETERSEN, gårdejer,
født d. 28.-4.-1952, søn af Loui
se og Andreas Petersen, gift d.
4.-5.-1979 med Inge Wind, med
hjælpende hustru, født d. 1.-7.1955, datter af Tilde og Holger
Wind. Parret har sønner: Allan,
født d. 25.-1.-1979 og Uwe, født
d. 30.-5.-1982.
H.A.P. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården 1.-7.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 62,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1878 ombygget i 1959, svinestald fra 1878 ombygget til kvæg flere gange kombi
neret lade og maskinhus fra 1979 samt foderhus fra 1989. Gården drives med en besæt
ning på 35 årskøer, 70 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter, raps og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg og 1 halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 skolebarn.

DUBORGVEJ 10, "NY KARLS
VRÅ", FRESTRUP, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-761113.
NIELS CARL SALOMONSEN,
gårdejer, født d. 10.-1.-1958, søn
af Kamma og Martin Salomonsen, gift d. 5.-9.-1987 med Inger
Christensen, bankassistent, født
12.-7.-1964, datter af Anna og
Peter Christensen. Parret har
sønnen Rasmus, født 10.-9.-1990.
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N.C.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-2.-1989 fra
Dansk Landbrugs Realkredit.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 60 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1927 og 1978, svinestald fra 1927 senere ombygget til kvæg samt kombine
ret lade og maskinhus fra 1927. Gården drives med en besætning på 80 årskøer og 80
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 2
markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
DUBORGVEJ 19, DUBORG, 6360
TINGLEV, tlf. 74-762792.
EIKE SIEBERT, gårdejer, født d.
4.-3.-1945, søn af Gertrude og
Anton Siebert, gift d. 25.-7.-1981
med Lis Elkjær Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 16.-4.-1961,
datter af Bothilde og Hans Egon
Larsen. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 13.-2.-1982 og Lene,
født d. 29.-4.-1985.
E.S. overtog gården d. 1.-1.-1983
fra Niels Clemmensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget omkr. 1970,
maskinhus fra 1969 og foderhus fra omkr. 1970. Gården drives med en besætning på
39 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.
DUBORGVEJ 25, DUBORG, 6360
TINGLEV, tlf. 74-762158.
UWE LORENZEN, gårdejer, født
d. 23.-8.-1943, søn af Margrethe
og Lorenz Peter Lorenzen, gift
d. 31.-7.-1982 med Hansine Pe
tersen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-10.-1937, datter af
Caroline og Cornelius Petersen.
U.L. har været på Tinglev Land
brugsskole. Han forpagtede går
den fra d. 1.-7.-1970 til over
tagelsen d. 1.-7.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1880, svinestalde fra 1880 og 1948 samt maskinhus fra 1962.
Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørre
ri. På gården er ansat 1 fodermester.
U.L. ejer også staldbygninger på Duborgvej 20A, 6360 Tinglev. Kostald fra 1964 og
lade fra 1970.
DUBORGVEJ 28, DUBORG, 6360 TINGLEV, tlf. 74-762107.
OVE VOLSHOLT CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1966, søn af Irene og Per
Volsholt Christiansen.
O.V.C. er fodermester og har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d.
15.-1.-1990 fra Svend Sørensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 21,7 ha., heraf 4 ha. eng. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1949, maskinhus fra 1965 og foderhus fra omkr. 1960. Gården
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drives med en besætning på 18 slagtekalve af racen Jersey samt 3 årsammekøer og 4
ungdyr af racerne SDM og Jersey. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandings
anlæg, 1 skivehøster, kornsilo og træfyr.

DUBORGVEJ 30, DUBORG, 6360 TINGLEV, tlf. 74-762434.
PETER SCHMIDT, gårdejer, født d. 18.-4.-1950, søn af Margrethe og Mathias Schmidt,
gift d. 22.-4.-1972 med Grete Martinsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-8.-1952,
datter af Anine og Jacob Martinsen. Parret har børnene: Jette, født d. 12.-9.-1973 og
Allan, født d. 18.-8.-1975.
P.S. er salgsleder for Grænseegnens Kalvesalg og har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 20.-12.-1986 fra Svend Klåby.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 29,6 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959 og svinestald fra 1974 ombygget til kvæg i 1990. Gården drives med en
besætning på 35 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, finsnitter, kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er
ansat 1 skoleelev.
EGEBJERGVEJ 3, HAVSTED,
6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-647175.
FREDE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-5.-1945, søn af Anne
Marie og Theodor Andersen.
F.A. overtog gården i 1969 fra
faderen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1910.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 25
ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er
forpagtet 13 ha., og 17 ha. er
bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestalde fra 1940 og 1965 samt lade og maskinhus begge fra
1965. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 20 ungdyr samt 20 årsamme
køer og 20 ungdyr alle af blandet race. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
EGEBJERGVEJ 10, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647360.
ALBERT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1936, søn af Helene og Peter Jørgen
sen, gift d. 17.-12.-1960 med Erna Matthiesen, medhjælpende hustru, født d. 20.-4.1940, datter af Ellen Marie og Peter Matthiesen. Parret har sønnerne: Peter, født d.
11.-9.-1961, Kurt, født d. 16.-2.-1964 og John, født d. 14.-4.-1971.
A.J. overtog gården i 1960 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1960 og 1974, svinestald fra 1960 ombygget til kvæg i 1974, lade fra 1960,
maskinhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 95
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til
stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
EGEBJERGVEJ 12, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647161.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1932, søn af Helene og Peter Jørgen
sen, gift d. 2.-4.-1983 med Anne Marie Beck, hjemmehjælper, født d. 8.-3.-1938,
datter af Elene og Carl Beck.
J.J. overtog gården i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 33,5 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1800, svinestalde fra omkr. 1800 og 1960, maskinhus ombygget i 1990

-42-

og gylletank. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer og 20 ungdyr af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo med tørreri samt varm lufts plantørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
EGEBJERGVEJ 14, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647312.
JOHAN LORENZEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1927, søn af Marie og Arthur Lorenzen,
gift d. 15.-6.-1955 med Birgit Vind, medhjælpende hustru, født d. 12.-2.-1936, datter
af Johanne og Peter Vind. Parret har døtrene: Inge, født d. 1.-11.-1956 og Birte, født
d. 20.-5.-1960.
J.L. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra moderen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og s vinestald fra omkr. 1880 ombygget til svin i 1964 samt kvæg
stald fra 1964. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 60
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1
varm lufts korntørreri.
EGEBJERGVEJ 16, "EGEBJERG
KØJ", FOGDERUP, 6372 BYLDE
RUP BOV, tlf. 74-647160.
HENRY ANDERSEN, gårdejer,
født d. 1.-6.-1956, søn af Elisa
beth og Iver Andersen, gift d.
30.-4.- 1988 med Inga Ruhlmann,
damefrisør, født d. 5.-12.-1959,
datter af Amalie og Eugen Ruhl
mann. Parret har døtrene: Camil
la, født d. 8.-9.-1983 og Cindi,
født d. 21.-5.-1985.
H.A. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1980 fra faderen. Nu
værende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden den blev
bygget i 1938.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 49 ha., 2 ha. er skov og mose.
Der er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1938 udvidet i 1983, spaltestald fra 1977, svinestald fra 1938 ombygget til
kvæg i 1973, lade fra 1977, maskinhus fra 1970, gylletank og udendørs køresilo. Går
den drives med en besætning på 85 årskøer, 115 ungdyr og 50 slagtekalve af racen
SDM samt krydsning med RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ær
ter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts
plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2 med
hjælpere. Alle maskiner og dyr er fælles med H.A.'s fader Iver Andersen, Egebjergvej
25, 6372 Bylderup Bov.

EGEBJERGVEJ 23, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647483.
BIRTE CALLESEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1945, datter af Johanne og Jens Nielsen,
gift d. 9.-4.-1977 med Albert Callesen, traktorfører, født d. 16.-2.-1953, søn af
Christine og Peter Callesen. Parret har børnene: Gitte, født d. 19.-2.-1962, Helle,
født d. 21.-10.-1964, Dorthe, født d. 30.-12.-1969 og Jimmi, født d. 9.-12.-1980.
A.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. B.C. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Annelene Thomsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 26 ha., der er bortforpagtet 10 ha.
Alle bygningerne brændte i 1962 og gården blev samme år genopført med stuehus,
kombineret kvæg- og svinestald samt lade, den kombinerede kvæg- og svinestald er
delvis ombygget til heste senere. Gården drives med en besætning på 38 slagtekalve
af racen Jersey, desuden er der 5 heste. Der er 2 traktorer.

EGEBJERGVEJ 25, FOGDERUP,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647537.
IVER ANDERSEN, gårdejer, født
d. 6.-10.-1932, søn af Mette og
Asmus Andersen, gift d. 18.-5.1956 med Elisabeth Mortensen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-1.-1936, datter af Magdalene
og Anton Mortensen. Parret har
sønnerne: Henry, født d. 1.-6.1956 og Benny, født d. 27.-1.1960. I.A. er lastbil- og buschauffør. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1875 restaureret omkr. 1959, svinestalde fra 1875 og omkr. 1959 begge ombygget
til kvæg i 1980-87 samt maskinhus fra omkr. 1966. Der er varm lufts korntørreri på
gården. Alle dyr og maskiner er fælles med sønnen Henry Andersen, Egebjergvej 16,
6372 Bylderup Bov.
EGGEBÆK KÆRVEJ 4, EGGEBÆK
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74648195.
KARL HANSEN, gårdejer, født
d. 24.-1.-1928, søn af Helene
Marie og Peter Hansen, gift d.
18.-4.-1956 med Catharina An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 24.-8.-1936, datter af
Christine og Johannes Andersen.
Parret har datteren Helene
Christine, født d. 4.-7.-1958.
K.H. overtog gården d. l.-l.1965 fra Rasmus Lorenzen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1954, lade fra 1954 ombygget til svin og kvæg i 1972 samt lade
og foderhus begge fra 1972. Gården drives med en besætning på 13 årskøer, 14 ungdyr
og 6 slagtekalve af racen SDM samt blandet race og en svineproduktion på 5 årssøer,
der produceres 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

EGGEBÆK KÆR VEJ 6, EGGEBÆK
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74648240.
JENS THOMSEN, gårdejer, født
d. 22.-7.-1933, søn af Amalie og
Christian Thomsen, gift d. 5.-11.1955 med Anne Christine Nissen,
medhjælpende hustru, født d.
17.-11.-1933, datter af Adele og
Andreas Nissen. Parret har bør
nene: Christian Andreas, født d.
1.-9.-1957, Adele, født d. 30.-6.1960 og Jørgen, født d. 11.-5.1966.
J.T. overtog gården d. 8.-10.-1959 fra Ejner Rolighed Christensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 6 ha.
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stalde fra 1954 og 1967, svinestald og lade begge fra 1954 og ombygget til kvæg i
1964, lade fra 1961 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 22
årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
5 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.T. ejer og driver også Eggebæk Kærvej 5, 6360 Tinglev. Han overtog gården d. 4.12.-1984. Ejendomsskyld 680.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er kornsilo og
korntørreri.

EGGEBÆKVEJ 16, EGGEBÆK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648281.
FLEMMING PETER JESSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1959, søn af Ingrid og Arthur
Jessen, gift d. 3.-11.-1984 med Conny Philipsen, "hjemme Hos.", født d. 18.-2.-1962,
datter af Maria Philipsen. Parret har børnene: Christina Marie, født d. 29.-7.-1983 og
Tim Peter, født d. 10.-5.-1986.
F.P.J. er specialarbejder og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1989 fra Christian Lorenzen.
Areal 37 ha., heraf 6 ha. eng. Der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1886. Gårdens besætning består af 4 ungdyr af Limousine
kryds. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
EGGEBÆKVEJ 22, EGGEBÆK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648511.
GERHARD PETERSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1957, søn af Karla og Wilhelm Peter
sen, bor sammen med Bit Sloth Andersen, hjemmesygeplejerske, født d. 9.-8.-1959,
datter af Karen Sloth og Jørgen Andersen. Parret har børnene: Mette, født d. 19.-1.1985 og Morten, født d. 1.-2.-1988.
G.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1984 fra Hans
Uwe Cornelsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 80,4 ha., heraf 5 ha. skov og 6 ha. eng. Der er
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1727 og restaureret fra 1985-90. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1912 om- og tilbygget i 1972 samt lade fra 1912. Gården drives med en
besætning på 52 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korn
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGGEBÆKVEJ 28, EGGEBÆK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648475.
MOGENS WIND, gårdejer, født d. 20.-11.-1957, søn af Botilde Marie og Holger Wind,
bor sammen med Anneli Carstensen, medhjælpende hustru, født d. 12.-9.-1960, datter
af Elisabeth og Johannes Christian Carstensen. Parret har børnene: Lene, født d. 8.12.-1985, Tine, født d. 15.-4.-1989 og Karsten, født d. 24.-7.-1990.
M.W. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra fade
ren. Areal 111 ha., heraf tilkøbt 65 ha., 2,5 ha. er skov og 11 ha. er eng. Der er
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1912, lade fra 1964 og maskinhus fra 1980, desuden er der ung
dyrstald fra en nedlagt ejendom. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 70
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg og 1 halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
EGGEBÆKVEJ 31, EGGEBÆK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648203.
WILHELM HANSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1931, søn af Catharina og
Broder Petersen, gift d. 10.-5.-1957 med Karla Lorenzen, medhjælpende hustru, født
d. 25.-4.-1936, datter af Marie og Lorenz Lorenzen. Parret har sønnerne: Gerhard,
født d. 3.-10.-1957 og Kurt, født d. 30.-7.-1961.
W.H.P. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1873.
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Ejendomsskyld 840.000. Areal
43,5 ha., heraf 0,5 ha. skov og 6
ha. eng.
Eggebækvej 31's stuehus er op
ført omkr. 1792 og restaureret i
1964. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1792 tilbygget fle
re gange senest i 1973, svinestald
om- og tilbygget i 1973 samt ma
skinhuse fra 1968 og 1973. Går
den drives med en besætning på
16 årskøer og 32 ungdyr af racen
SDM samt en svineproduktion på 5 årssøer, der sælges 80 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
ENGVEJ 40, "MOHRKJÆR",
BYLDERUP, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-762738.
PETER CHRISTIAN PETERSEN,
gårdejer, født d. 8.-10.-1956, søn
af Karen og Christian Petersen,
gift d. 24.-10.-1986 med Lis Callesen, kontorassistent, født d.
27.-4.-1960, datter af Anita og
Lorenz Callesen. Parret har døtrene: Lene, født d. 3.-10.-1983,
Sine, født d. 8.-10.-1985 og Dit
te, født d. 29.-6.-1989.
P.C.P. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler, han er medlem af bestyrelsen
for Toftlund Kartoffelmelsfabrik. Han overtog halvpart i gården d. 1.-7.-1983 og
resten d. 1.-7.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 11. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1682, og han er 9. generation i navneskiftet Peter og Chri
stian. Gården blev i 1982 udflyttet fra slægtsgården Bylderup Kirkevej 6.
Ejendomsskyld ca. 4.000.000. Areal 72 ha., heraf 2 ha. skov og 10 ha. eng. Der er
forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1982 og 1990,
kombinerede lader og maskinhuse fra 1982 og 1990 samt gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 3.900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, ærter og halm. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1
kartoffeloptager, varm lufts plantørreri samt gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til
gylleudkørsel. På gården er ansat medhjælpere i kartoffelsæsonen samt 2 skoleelever.

FAUSBØLVEJ 10, "FAUSBØL", FAUSBØL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-646290.
RASMUS MØLLER, gårdejer, født d. 7.-4.-1929, søn af Sine og Peter Møller, gift d.
13.-2.-1954 med Adelheid Sarup, medhjælpende hustru, født d. 9.-7.-1931, datter af
Marie og Jørgen Sarup. Parret har børnene: Sine, født d. 21.-6.-1954, Rasmus, født d.
30.-1.-1957, Finn, født d. 21.-1.-1965 og Erik, født d. 22.-2.-1966.
R.M. overtog gården d. 1.-6.-1960 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1892.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 2 ha. er mose, 1 ha. er sø
og 2 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1913 om- og tilbygget i 1973, spaltestald fra 1973, svinestald fra 1913
senere ombygget til kalve, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1977 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 40 årskøer, 80 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1
medhjælper.
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TINGLEV, tlf. 74-644558.
MATHILDE HANSEN, gårdejer,
født d. 1.-10.-1932, datter af
Helene og Martin Møller, gift d.
5.-6.-1954 med Carl Hansen, med
hjælpende mand, født d. 27.-7.1925, søn af Petrine og Theodor
Hansen. Parret har børnene:
Bent, født d. 10.-12.-1954, Egon,
født d. 19.-2.-1956, Connie, født
d. 10.-5.-1960 og Bjarne, født d.
28.-1.-1962. C.H. har været tankvognschauffør. M.H. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra
Hans Ensted.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 16,5 ha., heraf 3 ha. eng og mose. Der er forpagtet 1
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge ombygget i 1960 samt maskinhus fra 1962. Gården drives
med en besætning på 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kar
tofler og ærter. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FLENSBORGLANDEVEJ 51, "KLINKBJERG", GÅRDEBY MARK,
6360 TINGLEV, tlf. 74-643094.
KURT KJÆRGAARD, gårdejer,
født d. 29.-8.-1952, søn af
Esther og Niels Kjærgaard, gift
d. 24.-1.-1976 med Lis Kargaard,
sygehjælper/medhjælpende hustru,
født d. 27.-8.-1953, datter af
Gusta og Jacob Kargaard. Parret
har sønnen Niels Jacob, født d.
25.-10.-1981.
K.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er med
lem af bestyrelsen for Hus
mandsforeningen. Han overtog gården d. 1.-3.-1976 fra svigerforældrene.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 37 ha., 5 ha. er eng og mose.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, spaltestald
fra 1982, kombineret lade og maskinhus fra 1979, roehus fra 1983, gylletank og 2 uden
dørs køresiloer, desuden er det gamle stuehus ombygget til kalve i 1986. Gården dri
ves med en besætning på 40 årskøer af racen SDM, 70 ungdyr og 28 slagtekalve af
racen SDM og kryds samt 15 årsammekøer og 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg samt
staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLENSBORGLANDEVEJ 65, "NYGÅRD", GÅRDEBY, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643385.
NIELS KRISTIAN KRISTENSEN, landmand, født d. 29.-1.-1946, søn af Anna og Jens
Kristian Kristensen, gift d. 13.-5.-1973 med Maryanne Ottosen, overassistent ved
kommunen, født d. 15.-5.-1951, datter af Anne Cathrine og A.O.W. Ottosen. Parret
har børnene: Anne, født d. 31.-8.-1980 og Kristian, født d. 10.-1.-1985.
N.K.K. er uddannet elektroniktekniker og har tillidsposter indenfor Venstre. Han over
tog gården i 1984 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og udbygget i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1972 ombygget til spaltestald i 1980, kombineret lade og maskinhus fra 1975 samt
gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts
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korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
fodermester.
N.K.K. ejer og driver også Gårdebyvej 4, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld 600.000, areal
15,5 ha.
FLENSBORGLANDEVEJ 71, GÄRDEBY, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644201.
RASMUS CHRISTENSEN THOMSEN, gårdejer, født d. 3.-11.-1959, søn af Marie og
Adolf Thomsen, gift d. 13.-1.-1989 med Hanne Andresen, medhjælpende hustru, født d.
8.-8.-1965, datter af Marie og Helge Andresen.
R.C.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 84 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1748 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931, svinestald fra 1953, foderhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med
en besætning på 40 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FLENSBORGVEJ 15, RENS, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-648209.
JOHAN JENSEN, gårdejer, født
d. 16.-9.-1944, søn af Cathrine
og Carl Jensen.
J.J. forpagtede gården fra 1975
til overtagelsen i 1978 fra fa
deren.
Ejendomsskyld 740.000. Areal
27,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 4,5
ha. er eng. Der er forpagtet 12,5
ha.
Stuehuset er opført før 1900 og gennemrestaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald af ældre dato om- og tilbygget flere gange senest i 1975, lade fra 1976 og
maskinhus fra 1980-81. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 30 ungdyr og
10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer, 1 markvandingsanlæg og kold lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
FLENSBORGVEJ 17, "NY TEPTOFT", RENS, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-648504.
GERHARD ASMUSSEN, forpagter,
født d. 7.-2.-1964, søn af Marie
og Asmus Asmussen, bor sammen
med Ilse Bucka, kontorassistent/
klassificer, født d. 21.-12.-1965,
datter af Anne Lise og Andreas
Bucka. Parret har sønnen Stephan,
født d. 18.-6.-1990.
G.A. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han har siden d. 1.-7.-1990 forpagtet gården fra faderen. G.A. er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 5 ha. er eng. Der er for
pagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932 tilbygget i 1971, svinestald fra 1932 ombygget til kvæg i 1973 samt
maskinhuse fra 1967 og 1979. Gården drives med en besætning på 31 årskøer, 54 ung
dyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.
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6360 TINGLEV, tlf. 74-648287.
ANDREAS CHRISTIAN VØLKERS,
gårdejer, født d. 27.-5.-1943, søn
af Sørine og Christian Vølkers,
gift d. 19.-11.-1977 med Margit
Frost Larsen, køkkenleder, født
d. 4.-6.-1953, datter af Marie og
Ejner Frost Larsen. Parret har
børnene: Christian, født d. 6.10.-1978, Henriette, født d. 4.9.-1980, Birgitte, født d. 16.-5.-1983 og Charlotte, født d. 27.-1.-1988.
A.C.V. overtog gården i 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 65 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935 tilbygget i 1966, spaltestald fra 1972, svinestald fra 1935 tilbygget i
1969, lade fra 1957, maskin- og foderhus begge fra 1980 samt indendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 80 ungdyr og 32 slagtekalve af racen
SDM samt en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 100 smågrise og 400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og fabrikskartofler. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

FLENSBORGVEJ 22, "STATENS
FORSØGSSTATION",
STORE
JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf.
74-648316.
STATENS PLANTEAVLSFORSØG,
LANDBRUGSMINISTERIET.
Gården blev overtaget d. 1.-4.1939 fra Andreas Nielsen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal
72 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1939 ombygget til
kontor og laboratorium i 1973, lade fra 1939, maskinhuse fra 1966 og 1973 samt gyl
letank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, kartofler
og frø. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 5 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, tårnsilo,
varm lufts korntørreri, halmfyr samt udstyr til markforsøg og specialmaskiner til så
ning, sprøjtning, høstning og gylleudbringning. På gården gennemføres forskning og
forsøg, specielt vedr. vanding og dyrkning af sandjorde. Personalet består pr. 1.-3.1991 af 9 agronomer, 2 hortonomer, 1 cand. scient, 4 landbrugsteknikere, 4 kontormed
hjælpere, 1 laborant og 10 forsøgsmedhjælpere.
FLENSBORGVEJ 35, STORE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648308.
KARL MARTIN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1945, søn af Christine og Peter
Jørgensen, gift d. 27.-6.-1970 med Ragnhild Skærbæk, kontorassistent/medhjælpende
hustru, født d. 6.-2.-1948, datter af Signe og Fredrik Skærbæk. Parret har børnene:
Preben, født d. 21.-2.-1972, Kim, født d. 31.-12.-1973, Brian, født d. 2.-7.-1979 og
Linda, født d. 10.-6.-1986.
K.M.J. forpagtede gården fra d. 1.-7.-1970 til overtagelsen d. 1.-7.-1972 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 66 ha., heraf 2,5 ha. skov, 2,5 ha. eng og 1 ha. mose.
Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og restaureret i 1905. Avlsbygningerne består af kvæg
stald af ældre dato ombygget i 1953 og 1972, svinestald af ældre dato ombygget
omkr. 1957, maskinhuse fra 1968 og 1972 samt lade af ældre dato. Gården drives med
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en besætning på 28 årskøer, 60 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, korn, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo og varm lufts korntør
reri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.
FLENSBORGVEJ 42, STORE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648197.
MATHIAS JOHANNSEN, gårdejer,
født d. 25.-1.-1954, søn af Thea
og Heinrich Johannsen.
M.J. er specialarbejder ved et
asfaltfirma og har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1990 fra mode
ren. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.

Ejendomsskyld 590.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og tilbygget i 1940. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra omkr. 1950. Gården drives med en besætning på 35 ungdyr af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler og ærter. Der er 2
traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FLENSBORGVEJ 80, "NY ØSTERHOLM", STORE JYNDEVAD,
6360 TINGLEV, tlf. 74-648232.
EGGERT NISSEN, gårdejer, født
d. 27.-4.-1964, søn af Margare
the og Adolf Nissen, gift d. 12.5.-1990 med Asta Roth, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-3.-1971,
datter af Ellen Marie og Martin
Roth.
E.N. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han forpagtede går
den fra 1985 til overtagelsen i
1989 fra faderen. Areal 47,5 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, svinestald fra 1965 senere ombygget til kalve, lade fra 1965, maskin
hus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 avlsheste. Planteproduktionens salgs
afgrøde er kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, varm lufts plantørreri
samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På går
den er ansat 1 skoleelev.

FLENSBORGVEJ 81, "ENGHOLM", STORE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648233.
CHRISTIAN H. LORENTZEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1947, søn af Christiane og
Heinrich Lorentzen, gift d. 22.-4.-1976 med Betty Madsen, laborant, født d. 26.-4.1953, datter af Helge og Jens Søndergård Madsen. Parret har datteren Heicke, født d.
23.-9.-1976.
C.H.L. har tager forskellige landbrugskurser. Han overtog gården i 1979 fra faderen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 32,5 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1947 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består kvægstalde
fra 1947 og 1979, stald til dybstrøelse fra 1986, svinestald fra 1947, lader fra 1947 og
1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 33 årskøer og 45 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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FLENSBORGVEJ 84, "ØSTERHOLM", STORE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648540.
AAGE GRAM NICOLAYSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1956, søn af Mary og Bahne Nico
laysen, gift d. 28.-5.-1988 med Bente Langholz, vandrehjemsejer, født d. 25.-1.-1962,
datter af Margrethe og Peter Langholz. Parret har børnene: Jarl, født d. 7.-3.-1988 og
Äse, født d. 16.-1.-1990.
AA.G.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er kasserer i Dansk Forening i Store
Jyndevad. Han har siden d. 1.-1.-1982 drevet gården som et I/S indtil den endelige
overtagelse d. 1.-6.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 75 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1887 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1951 tilbygget i 1960 og ombygget til spaltestald i
1984, kostald fra 1983, svinestald fra 1964, lader fra 1928 og 1983, maskinhus fra
1970, foderhus fra 1989, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besæt
ning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, roeoptager, korn
silo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 fodermester.
FLENSBORGVEJ 88, STORE JYNDEVAD MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648380.
CHRISTIAN H. PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1957, søn af Anne Margrethe og
Peter Petersen, gift d. 21.-4.-1989 med Dorte Hansen, pædagogmedhjælper, født d.
13.-3.-1964, datter af Karen og Per Hansen.
C.H.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 97,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng. Der er forpagtet 1,5
ha.
Stuehuset er opført i 1886 og senest restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1886 om- og tilbygget flere gange senest i 1974, lade fra 1886 og ma
skinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 57 årskøer, 100 ungdyr og 28
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og
kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm
lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.
FLENSBORGVEJ 100, SKELBÆK,
6360 TINGLEV, tlf. 74-648384.
HEINRICH N. NISSEN, gårdejer,
født d. 18.-9.-1947, søn af Clara
og Jacob Nissen, gift d. 12.-9.1981 med Helene Christine Han
sen, kontorassistent, født d. 4.7.-1958, datter af Catharine og
Carl Hansen. Parret har børnene:
Karina, født d. 22.-11.-1984 og
Jan, født d. 19.-2.-1987.
H.N.N. har været på Tinglev
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1980 fra faderen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården, som ejes i et I/S sammen med Jes Peter Nissen, født d. 29.10.-1948. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 116 ha., heraf 2 ha. skov og 7 ha. eng. Der
er forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1854 tilbygget i 1958, kostald og foderhus begge fra 1980, lade fra 1926,
maskinhus fra 1970, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 60 årskøer af racen SDM, 230 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM samt blan
det, desuden er der en svineproduktion på 5 årssøer, der sælges 50 smågrise og 30
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og spisekartofler. Der er 5

-51-

traktorer, 1 mejetærsker, fræser, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til
stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 med
hjælper og 1 skoleelev.
FLENSBORGVEJ 101, "SKELBÆK",
SKELBÆK, 6360 TINGLEV, tlf.
74-648146.
CHRISTIAN JEPSEN, gårdejer,
født d. 10.-7.-1931, søn af Gre
the Spfie og Christian Jepsen,
gift d. 5.-4.-1961 med Christel
Johansen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-10.-1938, datter af
Maria Abigael og Andreas Johan
sen. Parret har børnene: Vita,
født d. 28.-9.-1961, Anette, født
d. 23.-8.-1964 og Uwe, født d. 29.-3.-1975. C.J. overtog gården d. 1.-1.-1961 fra
svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 62 ha., heraf 7 ha. skov. Der er bortforpagtet 55 ha.
Stuehuset er opføt omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus alle fra 1974 samt gylletank. På gården er der 1 hest.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestådende af grantræer. Der er 2
traktorer, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.

FLENSBORGVEJ 105, STORE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648299.
KURT CHRISTIAN AGGESEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1960, søn af Annelene og Niels
Hansen Aggesen, gift d. 29.-9.-1990 med Anette Bundgaard, civiløkonom, født d. 25.12.-1965, datter af Gerda og Christian Bundgaard.
K.C.A. er maskinmester og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1990 fra Thomas Petersen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 112 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af lade fra
1912 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af frøavl, korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg og træfyr.
FLENSBORGVEJ 110, EGGEBÆK MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648446.
CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1930, søn af Helene og Johan Peter
Hansen.
C.H. overtog gården i 1967 fra Nicolaj Wollesen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 23,6 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 3 ha. er skov og 1 ha. er
eng. Stuehuset er opført omkr. 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra omkr. 1876 og tilbygget omkr. 1935, desuden er der
maskinhus fra omkr. 1956. Gården drives med en besætning på 5 årskøer og 6 ungdyr
af racen SDM samt 8 årsammekøer og 9 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor og andel i mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

FLENSBORGVEJ 124, BRODERUP MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-642033.
KARSTEN RINDOM, gårdejer, født d. 24.-7.-1957, søn af Bodil og Anton Rindom.
K.R. har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Landbo
foreningen i Slogs Herred. Han overtog gården d. 31.-12.-1983 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1984 samt kombineret lade og maskinhus fra 1980. Gården drives med en
svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
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FLENSBORGVEJ 125, BRODERUP
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74643977.
OLAF PETERSEN, gårdejer, født
d. 18.-7.-1960, søn af Marianne
og Thomas Petersen, gift d. 10.6.-1989 med Bente Ratzer, bager/medhjælpende hustru, født d.
27.-9.-1966, datter af Lilian og
Martin Ratzer. Parret har sønnen
Jannick, født d. 2.-1.-1991.
O.P. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1927.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og senest restaureret efter brand i 1983. Avlsbygningerne
brændte i 1983, de blev genopført med kvægstald, maskinhus og gylletank, desuden er
der foderhus fra 1990 og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på
48 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kold lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FLENSBORGVEJ 135, "RØDEBÆK KRO", RØDEBÆK, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644168.
ANDREAS CHRISTIAN ANDRE
SEN, gårdejer, født d. 30.-3.1942, søn af Marie og Jes An
dresen, gift d. 1.-3.-1968 med
Gunder Christine Nissen, med
hjælpende hustru, født d. 7.-3.1946, datter af Klara og Jacob
Nissen. Parret har børnene: Ma
rie Magdalene, født d. 14.-9.1968, Uwe, født d. 10.-3.-1970
og Kai, født d. 23.-5.-1973.
A.C.A. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 48 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1864 ombygget i 1959 samt til- og ombygget igen i 1974, svinestald ombygget til
kalvestald i 1989, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1964, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er 3 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og træfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FOGDERUP BYGADE 17, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647369.
JØRGEN JACOBSEN KJER, gårdejer, født d. 29.-4.-1927, søn af Rasmine Mathilde og
Jes Jessen Kjer, gift d. 3.-12.-1960 med Helga Marie Wråe Pedersen, født d. 6.-1.1936, datter af Anna Dorthea Wråe og Peter M. Pedersen. H.M.W.P. døde d. 16.-10.1990. Parret fik døtrene: Birgit, født d. 18.-1.-1962 og Minna Mathilde, født d. 18.12.-1963.
J.J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1962. Avlsbygningerne består af kvæg- og svine
stald begge genopført efter brand i 1962, svinestalden er ombygget til kvæg i 1979,
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desuden er der lade fra 1929 og maskinhus fra 1963. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til høst.
FOGDERUP BYGADE 19, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647368.
PETER LANGHOLZ, gårdejer, født d. 27.-9.-1922, søn af Anne Marie og Hans Langholz, gift d. 28.-11.-1970 med Ingrid Marie Grevsen, medhjælpende hustru, født d.
28.-3.-1932, datter af 3ørga og Andreas Grevsen. Parret har sønnen Hans Christian,
født d. 21.-11.-1971.
P.L. forpagtede gården fra 1951 til overtagelsen i 1963 fra faderen. Nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 0,5 ha. er mose. Der er
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1883 og 1964, svinestalde fra 1883 og 1964 samt foderhus fra 1974. Gården
drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 60 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 varm lufts
plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FOGDERUP ENGVE3 2, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647507.
SVEND MARTENSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1949, søn af Karen og Medert Martensen.
S.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1906.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 1,6 ha. er skov og mose.
Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1930 og 1972, ungdyrstald og foderhus begge fra 1985, svinestald fra 1930
ombygget til kvæg i 1977, svinestald fra 1979, maskinhus fra 1976, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 fodermester.

FOGDERUPVEJ 4, "NYGÅRD",
RAVSTED, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-647602.
VERNER BOSSEN, landmand/forpagter, født d. 13.-2.-1960, søn
af Helga og Momme Bossen, gift
d. 3.-9.-1987 med Bente Wester
gaard Weinhøfer, butiksassistent,
født d. 23.-9.-1964, datter af
Kirsten Weinhøfer. Parret har
sønnen Steffen, født d. 5.-9.-1988.
V.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han har siden d. 1.-4.-1984 forpagtet gården af Ravsted Menig
hedsråd. Ejendomsskyld 670.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1956 samt svinestald fra 1973. Gården drives med en
besætning på 33 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn.
V.B. ejer og driver også Nørregårdvej 1, 6372 Bylderup Bov. Ejendomsskyld 1.100.000,
areal 46 ha.

-MFOGDERUPVEJ 6, RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647190.
JØRGEN TERP ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1951, søn af Anne Marie og Peter
Andersen, gift d. 4.-11.-1972 med Grethe Møller, kontorassisten/sygehjælper, født d.
15.-10.-1952, datter af Anne og Andreas Møller. Parret har børnene: Birgit, født d.
28.-3.-1973 og Martin, født d. 20.-8.-1976.
J.T.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1973 fra
Hans Schak.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1870 samt svinestalde fra 1960 og 1968 alle ombygget til kvæg i
1982-83, kombineret lade og maskinhus fra 1983 samt gylletank. Gården drives med en
besætning på 55 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.

FOGDERUPVEJ 8, RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647349.
HANS JØRGEN HELDT, landmand, født d. 17.-12.-1935, søn af Anne Marie og Marius
Heldt, gift d. 23.-11.-1957 med Hanne Hansine Schmidt, født d. 9.-12.-1938, datter af
Cathrine og Hans Schmidt. H.H.S. er afdød. Parret fik døtrene: Mona, født d. 11.5.-1958 og Rita, født d. 7.-9.-1963.
H.J.H. overtog gården d. 1.-2.-1959 fra faderen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956 ombygget til svin i 1975, svinestald og lade begge fra 1956 samt ma
skinhuse fra 1963 og 1972. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der
produceres 225 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til
høst.
FOGDERUPVEJ 17, RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647261.
JOHN PETERSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1954, søn af Karen og Johannes Petersen,
gift d. 9.-8.-1980 med Randi Jørgensen, butiksassistent/kontorassistent, født d. 21.3.-1959, datter af Kaja og Aksel Jørgensen. Parret har børnene: Tommy, født d. 5.5.-1980 og Anita, født d. 8.-2.-1982.
J.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra
Markus Højland.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22,8 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret senest i 1984. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1939 ombygget til svin i 1972 samt svinestalde fra 1939 og 1986
alle fornyet indvendig i 1990, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 160 årssøer, der sælges 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og jordbær. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
FOGDERUP VESTERMARK
3, FOGDERUP, 6372 BYL
DERUP BOV, tlf. 74647240.
BJARNE MAJLANDT NIEL
SEN, gårdejer, født d. 22.7.-1950, søn af Eline Marie
og Konrad Nielsen, gift d.
31.-5.-1975 med Ellen Høi
er, medhjælpende hustru/
kontorassistent, født d. 6.10.-1951, datter af Marie
Elisabeth og Jes Høier.
Parret har sønnerne: Steen, født d. 2.-1.-1976 og Kurt, født d. 22.-7.-1978.

-55B.M.N. er elektriker. Han overtog gården d. 1.-10.-1983 fra faderen. Nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965 og 1988, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 2 traktorer og 1 varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

FOGDERUP ØSTERMARK 5, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647486.
BØRGE SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1936, søn af Mathilde og Alfred Sørensen,
gift d. 29.-4.-1962 med Kristel Hansen, sygeplejerske, født d. 18.-10.-1937, datter af
Dora og Peter Hansen. Parret har døtrene: Anette, født d. 28.-6.-1964 og Dorthe, født
d. 17.-6.-1969.
B.S. overtog gården d. 1.-3.-1973 fra Andreas Callesen. B.S. købte slægtsgården Fogderup Bygade 23 d. 1.-6.-1966. Bygningerne er senere frasolgt og jorden er d. 1.-10.1973 lagt sammen med Fogderup Østermark 5.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 50,5 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1912 og 1974, svinestald fra 1912, kornlade med siloer fra 1975-76 og ma
skinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 30 ungdyr og 14
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FOGDERUP ØSTERMARK 23, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647365.
JØRGEN PETERSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1957, søn af Inge og Carl Petersen, gift
d. 24.-9.-1983 med Jonna Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 23.-1.-1960, datter
af Abigail og Ewald Kristensen. Parret har børnene: Kim, født d. 14.-1.-1985 og Pia,
født d. 29.-4.-1987.
J.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra fade
ren. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha., 2 ha. er skov og mose.
Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1955 og 1970
begge om- og tilbygget i 1978 og 1986, lader fra 1978 og 1990, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 67 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, varm lufts plantørreri samt gastæt kornsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

FRESTRUPVEJ 2, FRESTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648170.
JES SCHRØDER, gårdejer, født d. 18.-9.-1907, søn af Anne Marie og Christian Schrø
der, gift d. 17.-4.-1949 med Marie Lausten, medhjælpende hustru, født d. 18.-1.-1922,
datter af Kjerstine og Karsten Lausten. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 27.9.-1949, Christian, født d. 29.-7.-1952, Ella, født d. 13.-11.-1955 og Herdis, født d.
26.-11.-1958.
J.S. overtog gården i 1946 fra faderen.
Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1878. Gården drives med en besætning på 10 årskøer, 15 ungdyr
og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Christian bor der
hjemme og hjælper til på gården.
FRESTRUPVEJ 6, FRESTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648357.
HANS F. R. CLEMMESEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1948, søn af Marie og Lorenz Clemmesen, gift d. 9.-11.-I973 med Christel Hansen, medhjælpende hustru, født d. 25.10.-1953, datter af Abeline og Marius Hansen. Parret har børnene: Frank, født d.
22.-5.-1974, Karina, født d. 30.-1.-1976, Robert, født d. 27.-10.-1979 og Bernd, født d.
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Hans F. R. Clemmesen har været
på Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-5.-1976 fra
moderen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
42 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er
forpagtet 20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1988. Avls
bygningerne består af kvægstalde
fra 1956 og 1972, spaltestald og
lade begge fra 1978, maskinhus fra 1970, foderhus fra 1972 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GALGEBROSTENE 2, SOTTRUP MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762265.
NIELS ARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1960, søn af Ruth og Kresten Niel
sen, gift d. 20.-6.-1987 med Rita Pedersen, kontorassistent, født d. 25.-3.-1964, datter
af Kirsten og Ejnar Pedersen. Parret har sønnen Tom, født d. 15.-7.-1989.
N.A.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1987 fra
Hermann Schæfer.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973-74, svinestald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1985,
foderhus fra 1974 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40
ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GALGEBROSTENE 5, SOT
TRUP MARK, 6372 BYL
DERUP BOV, tlf. 74-762119.
KAJ PETERSEN, entrepre
nør, født d. 29.-7.-1950,
søn af Inge og Peter Peter
sen, gift d. 16.-10.-1971
med Ruth Petersen, med
hjælpende hustru, født d.
6.-1.-1951, datter af Me
tha og Eduard Petersen.
Parret har børnene: Hen
ning, født d. 25.-6.-1972,
Lisbeth, født d. 20.-1.-1976, Peter, født d. 19.-2.-1980 og Margit, født d. 12.-5.-1984.
K.P. driver maskinstation fra ejendommen. Han overtog gården d. 4.-11.-1977 fra for
ældrene. Gården har tilhørt moderens familie siden 1906.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret senest i 1983. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra omkr. 1940 samt maskinhuse fra 1972, 1973, 1983 og 1989.
Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer og 8 ungdyr af blandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 12 traktorer, 2 mejetærskere, 1
markvandingsanlæg, 2 selvkørende finsnittere samt div. maskiner til maskinstation.

GERREBÆKVEJ 12, "RENNBERG", TINGLEV MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643879.
MANFRED ANDRESEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1965, søn af Nicoline Christine og
Andreas Andresen, bor sammen med Birgit Mattsen, butiksassistent, født d. 13.-1.1964, datter af Christine og Peter Mattsen.
M.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1990 fra
faderen.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
81 ha., heraf 5 ha. eng. Der er
forpagtet 19 ha.
"Rennberg"s stuehus er opført
omkr. 1937 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvæg-, spalte- og kalvestalde al
le opført fra 1979-80, lade fra
1979, maskinhus fra 1965 og gyl
letank. Gården drives med en
besætning på 50 årskøer, 70 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen
SDM samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg og 1 varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

GERREBÆKVEJ 15, "GERREBÆK", GERREBÆK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644542.
ERNST BORG BERGMANN, gårdejer, født d. 5.-3.-1957, søn af Marie og Jens Bergmann, gift d. 16.-10.-1979 med Else La-cour Petersen, medhjælpende hustru, født d.
20.-2.-1949, datter af Jenny og Knud La-cour Petersen. Parret har børnene: Jytte,
født d. 27.-1.-1976, Mette, født d. 15.-4.-1980 og Søren, født d. 23.-11.-1983.
E.B.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for
Slageriet samt for D.L.G. Han drev gården fra d. 1.-6.-1979 til d. 1.-6.-1988 som et
I/S sammen med svigerfaderen, og driver den nu alene.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 0,5 ha. er skov og 8 ha.
er eng. Der er forpagtet 138 ha.
Stuehuset er opført i 1991. Avlsbygningerne består af kostald fra 1979, ungkreatur- og
spaltestald fra 1977, kalvestald fra 1990, kombineret maskin- og kartoffelhus fra
1991, kombineret lade og maskinhus fra 1965, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Går
den drives med en besætning på 125 årskøer og 120 ungdyr af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, ærter samt fabriks- og spisekartofler. Der er 6 trak
torer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg og 1 varm lufts plantørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
GL. BAJSTRUPVEJ 2, "KRIEG",
RØDEBÆK, 6360 TINGLEV, tlf.
74-643871.
HANS WERNER IWERSEN, gård
ejer, født d. 30.-9.-1955, søn af
Alwine og Alfred Iwersen, gift
d. 22.-8.-1987 med Pia Tygesen,
speditør/pædagogmedhjælper,
født d. 3.-10.-1963, datter af
Tove og Henry Tygesen.
H.W.I. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1967 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret fra 1987-90. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1947 og 1986, svinestald fra 1947 bruges nu delvis som kalvestald, lade
fra 1947, maskinhus fra 1967 samt foderlader fra 1961-62 og 1990. Gården drives med
en besætning på 37 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 heste. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, fabrikskartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet. Faderen hjælper lidt til på gården.
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CLAUS UFFE HANSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1938, søn af Helene og Jens Christian
Hansen, gift d. 30.-9.-1967 med Marie Matzen, kontorassistent, født d. 8.-7.-1946,
datter af Dorthea og Mathias Matzen.
C.U.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra
faderen. Ejendomsskyld 660.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1933, spaltestald fra 1974, svinestald fra 1933 senere ombygget til kvæg samt maskin
hus fra 1977. Gården drives med en besætning på 26 årskøer og 50 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsan
læg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

GL. BAJSTRUPVEJ 15, BAJSTRUP,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644299.
PETER FELDSTEDT, gårdejer,
født d. 10.-11.-1958, søn af Ka
thrine og Ingwerd Feldstedt, bor
sammen med Tove Loff, køkken
leder, født d. 27.-7.-1961, datter
af Cathrine Christine og Christi
an Loff. Parret har sønnen Es
per, født d. 16.-3.-1990.
P.F. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1985 fra faderen. Nu
værende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 73,2 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og foderhus begge fra 1975, spaltestald fra 1986, svinestald fra omkr. 1800,
lade fra 1990, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en besætning på 45
årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, fabrikskartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandings
anlæg, 1 plansilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.

GL. TØNDERVEJ 6, KRAVLUND, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643538.
WILFRIED THOMAS PETERSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1953, søn af Annelise Christi
ne og Boi Peter M. Petersen, bor sammen med Elke Jensen, bogholder, født d. 7.-4.1954, datter af Anne Marie og Peter Jensen. Parret har børnene: Marion, født d. 22.7.-1976 og Uwe, født d. 22.-9.-1980.
W.T.P. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-4.-1984 fra faderen.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 83 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og maskinhus begge fra 1956, svinestald fra 1956 senere ombygget til kvæg samt
kartoffelhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 50 ungdyr og 18
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er fabriks- og spisekartofler, korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg og 1 kartoffeloptager. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GL. TØNDER VEJ 11, KRAVLUND, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644176.
BOI PETER MARTIN PETERSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1921, søn af Catharina
Maria og Jurgen Heinrich Petersen, gift d. 23.-11.-1945 med Anne Lise Christine Jo
hannsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-6.-1925, datter af Wilhelmine Eleonora og
Thomas Marius Johannsen. Parret har sønnen Wilfried, født d. 5.-4.-1953.
B.P.M.P. overtog gården d. 8.-5.-1948 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1877.
Areal 50 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 5,5 ha. er eng. Jorden er bortforpagtet.
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af kvægstald af ældre dato om- og tilbygget flere gange senest i 1969, gammel svinestald ombygget til kvæg, lade og værksted begge fra 1969 og foderhus fra 1965.

GRÆNSEVEJEN 13, SOFIEDAL,
6360 TINGLEV, tlf. 74-676508.
BERNHARD RATZER, gårdejer,
født d. 24.-4.-1956, søn af Lilian
og Martin 3. Ratzer.
B.R. overtog gården d. 1.-4.-1981
fra Hans Christensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal
41,8 ha., der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og
foderhus begge fra 1956, maskinhus fra 1988 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og
40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer
samt andel i mejetærsker.

GRÆNSEVEJEN 21, SOFIEDAL,
6360 TINGLEV, tlf. 74-676567.
PETER LUND, husmand, født d.
27.-12.-1934, søn af Anna Kjerstine og Jørgen Lund, gift d. 6.5.-1967 med Christine Marie
Kruhl, medhjælpende hustru,
født d. 25.-2.-1939, datter af Bo
dil Marie og Jens Christian
Kruhl. Parret har børnene: Jens
Jørn, født d. 31.-1.-1968 samt
tvillingerne Niels og Gitte, født
24.-12.-1969.
P.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1971 fra Jo
hannes Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1967 om- og tilbygget til kvæg i 1974 og 1978, malke
rum fra 1980, lader fra 1967 og 1972, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives
med en besætning på 36 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg
samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRÆNSEVEJEN 28, SOFIEDAL,
6360 TINGLEV, tlf. 74-648359.
EWALD HANSEN, landmand,
født d. 17.-6.-1944, søn af Hele
ne og Peter Hansen.
E.H. overtog gården d. 1.-1.-1971
fra moderen. Nuværende ejer er
5. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1787.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
54 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avls
bygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1912, svinestald fra 1966 samt
maskinhuse fra 1976 og 1988. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 25 ung
dyr og 8 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 8 årssøer, der produ-
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ceres 110 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
E.H. ejer også et parcelhus på Grænsevejen 26, 6360 Tinglev.
GRÆNSEVEJEN 35, "BIRKELY",
EGGEBÆK MARK, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-648358.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 27.-3.-1927, søn af Marie
og Mads Fangel Jørgensen, gift
d. 18.-3.-1952 med Aase Markus
sen, medhjælpende hustru, født
d. 17.-5.-1929, datter af Agnes
og Ejner Markussen. Parret har
børnene: Lone, født d. 17.-3.1954 og Arne, født d. 2.-6.-1958.
J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er kasserer i Menighedsrådet. Han over
tog gården d. 1.-4.-1957 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1921, kostald fra 1957 ombygget til svin i 1979, svinestald og lade begge fra
1957 samt maskinhus og foderhus begge fra 1964. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og ærter. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, 1
kornsilo og varm lufts korntørreri.
GRÆNSEVEJEN 40, EGGEBÆK MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648351.
CHRISTIAN F. THOMSEN, husmand, født d. 20.-6.-1936, søn af Frida og Jens Thom
sen, gift d. 17.-9.-1960 med Hanne Riber, husassistent, født d. 19.-4.-1941, datter af
Jenny og Karl Riber. Parret har børnene: Flemming, født d. 10.-8.-1961, Dorte, født
d. 24.-3.-1964, Jonna, født d. 22.-2.-1967 og Ole, født d. 15.-1.-1972.
C.F.T. er fabriksarbejder på Danfoss. Han overtog gården d. 1.-9.-1959 fra Christian
Brokholm. Ejendomsskyld 450.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. mergelkule. Der er
bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1954 og maskinhus fra 1972.
GRÆNSEVEJEN 45, "LYCKSGÄRD", LILLE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648160.
HEINRICH JØRGENSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1925, søn af Cathrine og Peter Ma
thiesen Jørgensen, gift d. 1.-9.-1956 med Trauchen Phol, medhjælpende hustru, født d.
1.-10.-1937, datter af Wilhelmine Phol. Parret har børnene: Svend Aage, født d. 30.11.-1956, Jutta, født d. 17.-5.-1961 og Kirsten, født d. 17.-10.-1969.
H.J. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Christian Christensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1966 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en besætning på 15 årskøer,
23 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM samt 6 årsammekøer og 6 ungdyr af blandet
race, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GRÆNSEVEJEN 49, LILLE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648198.
ARNE JACOBSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1944, søn af Christine og Martin Jacobsen,
gift d. 19.-11.-1966 med Birthe Marie Wind, husassistent, født d. 19.-3.-1948, datter
af Bothilde og Holger Wind. Parret har børnene: Erik, født d. 28.-8.-1967, Lone, født
d. 30.-6.-1970, Randi, født d. 14.-3.-1976 og Tenna, født d. 12.-5.-1984.
A.J. er fabriksarbejder. Han overtog gården i 1966 fra faderen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er restaureret efter brand i 1934 samt om- og tilbygget i 1974. Avlsbygnin-
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gerne består af kvægstalde fra 1971 og 1976 samt kombineret lade og maskinhus fra
1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og ærter.
Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
GRÆNSEVEJEN 52, JYNDEVAD MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648305.
OLE HANSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1957, søn af Karen og Per Hansen.
O.H. er bygmester. Han overtog gården i 1982 fra faderen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1959 og maskinhus fra 1990. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt spånfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

GRÆNSEVEJEN 53, LILLE JYN
DEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648352.
MARIE CHRISTENSEN, husmand,
født d. 30.-3.-1945, datter af
Dora og Andreas Christensen.
M.C. er sygehjælper. Hun over
tog gården d. 1.-7.-1982 fra Jo
hannes Petersen.
Areal 16,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Der er bortforpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1912
og tilbygget i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1953-54, svine
stald fra 1912, lader fra 1912 og 1954 samt maskinhus fra 1959. Gården drives med en
besætning på 2 årskøer, 22 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM-kryds. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GRÆNSEVEJEN 56, LILLE JYN
DEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648343.
OLUF PETER NIELSEN, gårdejer,
født d. 24.-4.-1925, søn af Anne
Marie og William Nielsen, gift d.
8.-11.-1952 med Dagny Bramme,
medhjælpende hustru, født d. 2.2.-1930, datter af Marie og Jo
hannes Bramme. Parret har søn
nen Jan, født d. 26.-11.-1954.
O.P.N. har været på Høng Hus
mandsskole. Han overtog gården i 1959 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 21,9 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består kvægstald
og lade begge fra 1960, svinestalde fra 1960 og 1969 samt maskinhus fra 1973. Gården
drives med en besætning på 17 årsammekøer og 30 ungdyr af racen Limousine samt
blandet. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer,
andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og gastæt silo til korn. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.
GRÆNSEVEJEN 62, JYNDEVAD MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648267.
CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1951, søn af Dorathea og Andreas
Christensen, gift d. 16.-5.-1975 med Esther Nielsen, post, født d. 6.-5.-1954, datter af
Inge og Ejvin Nielsen. Parret har børnene: Mai-Brit, født d. 11.-1.-1975, Andy, født d.
14.-4.-1977 og Michael, født d. 28.-5.-1985.
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C.C. overtog gården d. 1.-7.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 950.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er forpagtet
2,5 ha. Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret fra 1980-86. Avlsbygnin
gerne består af kostald ombygget i 1969 og igen ombygget til spaltestald i 1983, løs
driftsstald fra 1985, svinestald fra 1961 bruges nu til kvæg, maskinhus fra 1973 og
foderhus fra omkr. 1850. Gården drives med en besætning på 33 årskøer og 70 ungdyr
af racen SDM samt blandet, desuden er der 5 årsammekøer. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRÆNSEVEJEN 76, LILLEL JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648174.
ALFRED HANSEN, gårdejer,
født d. 7.-10.-1931, søn af Hele
ne og Peter Hansen, gift d. 12.7.-1958 med Marga Peyk, med
hjælpende hustru, født d. 20.-7.1934, datter af Johanne og Lau
rits Peyk. Parret har døtrene:
Marie, født d. 12.-11.-1958 og
Hanne, født d. 19.-3.-1962.
A.H. overtog gården d. 1.-9.-1959
fra Peter Gehrt. Ejendomsskyld 740.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 3 ha. er
skov og mose. Stuehuset er opført omkr. 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1925 senere ombygget til svin, svinestalde fra 1925 og 1971,
lade fra 1971 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion på 18 års
søer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og
varm lufts korntørreri.
GRÆNSEVEJEN 78, LILLE
JYNDEVAD, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-648131.
JØRGEN PETER JENSEN,
gårdejer, født d. 13.-11.1931, søn af Elene Chri
stiane og Nicolai Jensen.
J.P.J. overtog gården d.
1.-3.-1970 fra faderen. Nu
værende ejer er 3. genera
tion på gården, som har
været i slægtens eje siden
1909. Ejendomsskyld 420.000. Areal 27,2 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1740 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1740 tilbygget i 1920, svinestald fra omkr. 1740 samt maskinhuse
fra 1961 og 1970. Der er 1 traktor på gården.
GRÆNSEVEJEN 79, LILLE JYN
DEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648215.
CHRISTIAN H. LORENTZEN,
gårdejer, født d. 3.-12.-1932, søn
af Andrea og Christian Carl Lo
rentzen, gift d. 22.-7.-1956 med
Sophia Magdalena Asmussen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-9.1933, datter af Gerdine og Chri
stian Peter Asmussen. Parret har

-63døtrene: Gerdine Andrea, født d. 6.-12.-1956 og Monika Maria, født d. 16.-7.-1959.
C.H.L. overtog gården d. 28.-2.-1964 fra Martin Paulsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 20 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1979.
GRÆNSEVEJEN 83, "CATHRINENHOF", LILLE JYNDEVAD,
6360 TINGLEV, tlf. 74-648310.
REINHARDT NISSEN, gårdejer,
født d. 26.-6.-1942, søn af Catharine og Jep Nissen, gift d.
14.-7.-1973 med Jette Karen
Christensen, pædagogmedhjælper,
født d. 29.-5.-1952, datter af
Ingrid og Hans Christensen. Par
ret har sønnerne: Hans, født d.
16.-11.-1973, Claus Jep, født d.
20.-5.-1976 og Frank, født d.
3.-9.-1986. R.N. er fabriksarbejder. Han overtog gården i 1964 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37,5 ha., jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført
omkr. 1860 og tilbygget omkr. 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 ud
videt i 1974 og 1977, svinestald fra 1936 ombygget til kvæg i 1977 samt lade og ma
skinhus begge fra 1974. Der er kornsilo og varm lufts korntørreri.

GRÆNSEVEJEN 87, "HEJNSGÅRDEN", LILLE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648237. NIELS MARTIN PAULSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1933, søn af Olga Ottina
og Martin Christian Paulsen, gift d. 19.-3.-1961 med Guste Hahn, medhjælpende hu
stru, født d. 1.-9.-1938, datter af Anne Christine og August Christian Hahn. Parret
har børnene: Lone, født d. 24.-3.-1962, Leo, født d. 14.-7.-1963 og Anette, født d.
7.-2.-1971. N.M.P. overtog gården d. 1.-9.-1961 fra faderen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1931 løbende restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1931 og 1969 samt svinestald fra 1931 alle ombygget til spal
testald til kvæg i 1975, desuden er der lade fra 1966, maskinhus fra 1973 og foderhus
fra 1968. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer, 20 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Simmentaler og blandet samt en svineproduktion på 15 årssøer, der
produceres 300 slagtesvin årligt, desuden er der 100 høns. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

GRÆNSEVEJEN 98, LILLE JYN
DEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648442.
ANDREAS BUCH, gårdejer, født
d. 17.-2.-1956, søn af Gerda og
Jens Buch.
A.B. er murer. Han overtog går
den d. 1.-1.-1986 fra faderen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 25
ha., jorden er granplantage.
Stuehuset er opført omkr. 1876
og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
1976, kartoffelhus fra 1971 samt lade og maskinhus begge fra 1968. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af juletræer og pyntegrønt. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg samt gødningspuster til plantagen og netmaskiner til
juletræser.
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GRÆNSEVEJEN 102, RENS MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648295.
JOHANNES PETERSEN, gårdejer,
født d. 18.-3.-1944, søn af Frieda
og Johann Ernst Petersen, gift d.
7.-12.-1974 med Christine M. M.
Christensen, sygeplejerske/medhjælpende hustru, født d. 14.-9.-1945,
datter af Offel Botilde og Peter
Iver Christensen. Parret har bør
nene: Frieda, født d. 22-3.-1976,
Johan Peter, født d. 1.-5.-1978 og Chresten, født d. 5.-2.-1982.
J.P. overtog gården d. 1.-1.-1976 fra faderen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1952, svinestald fra 1952 udbygget i 1963, lade fra 1952 samt maskinhuse fra 1950 og 1979.
Gården drives med en besætning på 13 årskøer og 32 ungdyr af racen SDM samt en
svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 90 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskin
station bruges til høst.

GRÆNSEVEJEN 110, RENS MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648374.
HANS JØRGEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 10.-2.-1934, søn
af Gondine og Hans Christian
Christensen, gift d. 9.-11.-1957
med Karin Schmidt, medhjælpen
de hustru, født d. 24.-5.-1936,
datter af Marie og Fritz Schmidt.
Parret har børnene: Lucia, født
d. 28.-1.-1958, Hans Christian,
født d. 29.-4.-1959, Kæthe, født d. 31.-7.-1960 og Andre, født d. 5.-10.-1962.
H.J.C. forpagtede gården fra d. 1.-11.-1960 til overtagelsen d. 1.-1.-1971 fra faderen,
som købte den omkr. 1948.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 49,5 ha., heraf 2 ha. udyrket krat.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1958 ombygget til kvæg i 1977 og tilbygget med lade efter brand i 1978, desuden
er der lade og foderhus begge fra 1978 samt maskinhus fra 1986. Gården drives med
en besætning på 24 årskøer og 37 ungdyr af racerne SDM og Jersey samt 4 årsammekøer og 6 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GRÆNSEVEJEN 113, RENS MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648463.
SVEND AAGE JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 30.-1 1.-1956,
søn af Traute og Christian Hein
rich Jørgensen, gift d. 3.-5.-1985
med Anne Birte Andresen, dag
plejemor, født d. 27.-3.-1956,
datter af Marie og Cornelius An
dresen. Parret har døtrene: Hel
le, født d. 1.-3.-1983 og Lone,
født d. 20.-7.-1985.
S.AA.J. er liniearbejder. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra svigerforældrene.

-65-

Ejendomsskyld 550.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet 13
ha. Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914, lade fra 1960 og maskinhus fra 1950. Gården drives med en besætning
på 6 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GRÆNSEVEJEN 126, "SNEPPE", RENS MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648274.
MARCUS CHRISTESEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1929, søn af Metta Catharina og Al
bert Christesen, gift d. 20.-12.-1955 med Marga Maria Knutzen, pædagogmedhjælper,
født d. 26.-8.-1937, datter af Ingeborg og Bruno Knutzen. Parret har børnene: Albert,
født d. 5.-1.-1957, Inge, født d. 2.-11.-1959, Mette, født d. 10.-8.-1961, Lis, født d.
28.-1.-1963, Berit, født d. 22.-7.-1965 og Bruno, født d. 27.-3.-1971.
M.C. har været på Hillerød Luthersk Missions Højskole med landbrugsfag. Han overtog
jorden i 1959 og byggede gården som statsejendom i 1960.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960 ombygget i 1975, svinestald fra 1960 ombygget til spaltestald for ung
kvæg i 1975, kombineret lade og maskinhus fra 1975, gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 50 ungdyr og 17 slagtekalve af racen
Jersey. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRÆNSEVEJEN 130, RENS MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648178.
NICOLAJ CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1933, søn af Chatrine og Fre
derik Dosias Hansen, gift d. 5.-5.-1956 med Anne Marie Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-7.-1937, datter af Marie og Hans Jensen Hansen. Parret har sønnerne:
Frederik, født d. 19.-2.-1957 og Hans Verner, født d. 13.-2.-1961.
N.C.H. overtog faderens gård i 1965 og byggede gården på Grænsevejen 130 d. 25.9.-1969 efter en jordfordeling. Ejendomsskyld 960.000. Areal 33,3 ha., heraf 2 ha.
mose. Der er forpagtet 3,5 ha. og 2,8 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1969 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består kvægstald
fra 1969, svinestald fra 1969 sener ombygget til kvæg samt lader fra 1969 og 1978.
Gården drives med en besætning på 26 årskøer og 60 ungdyr af blandet race samt 2
årsammekøer og 2 ungdyr. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt kraftfoder
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRÆNSEVEJEN 131, "MOKYMOSEGÅRD", RENS MARK, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-648100.
CHRISTIAN S. LORENZEN, gård
ejer, født d. 6.-5.-1948, søn af
Dora og Johan Lorenzen, gift d.
21.-11.-1970 med Else Jacobsen,
medhjælpende hustru, født d.
11.-4.-1950, datter af Bothilla og
Christian Jacobsen. Parret har
børnene: Susanne, født d. 9.-12.1973, Henrik, født d. 14.-1.1975 og Lars, født d. 27.-11.-1975.
C.S.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Venstre.
Han forpagtede gården d. 1.-1.-1971 til overtagelsen i 1975. Gården er udflyttet fra
faderens gård i forbindelse med en jordfordeling i 1975.
Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1975 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1975, lade fra 1975 delvis ombygget til kvæg i 1990, maskinhus fra 1990 og
gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve
af racen SDM, desuden er der 25 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og ærter. Der er 4 traktorer og 1 kold lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
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GÅRDEBYMARKVEJ 6, "GRØNBO", GÄRDEBY, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644860.
ANDREAS ANDERSEN, landmand, født d. 10.-8.-1949, søn af Nicoline og Peter An
dersen, gift d. 27.-12.-1990 med Lis M. Matzen, kontorbestyrer, født d. 22.-1.-1951.
Parret har døtrene: Pia, Lone og Pernille.
A.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1979 fra fade
ren. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 18,6 ha., der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, svinestald
fra 1979-80, maskinhus fra 1984 og foderhus fra 1980. Gården drives med en svinepro
duktion på 85 årssøer, der produceres 1.700 slagtesvin årligt samt en besætning på 8
årsammekøer og 8 ungdyr af blandet race, desuden er der 2 heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper.
GÄRDEBYMARKVEJ 11, GÄRDEBY MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643453.
AKSEL BEK, civiløkonom, født d. 6.-4.-1947, søn af Andrea og Peter Bek, gift d. 9.6.-1973 med Franke Knack, kontorassistent, født d. 12.-5.-1951, datter af Frieda og
Friedrich Knack. Parret har børnene: Lene, født d. 5.-7.-1976 og Søren, født d. 22.3.-1979. A.B. er civiløkonom ved Danfoss i Flensborg. Han overtog gården d.
1.-7.-1977 fra faderen, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 34 ha., heraf 20 ha. eng og mose samt 5 ha. juletræs
kultur. Der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og ombygget i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1951 samt kombinerede lader og maskinhuse fra 1963 og 1983. På
gården er der 1 hest. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
juletræer. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes fremmed arbejds
kraft til skovning af juletræerne.

GÅRDEBYVEJ 3, GÅRDEBY, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644170.
HANS ANDRESEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1916, søn af Cathrine og Andreas Andre
sen, gift d. 14.-10.-1954 med Hanne Lene Anton! Wolni, født d. 27.-1.-1927, datter af
Jub Wolni. Parret har børnene: Christian, født d. 21.-6.-1955, Hervig, født d. 21.-7.1956 og Hans Jørgen, født d. 5.-4.-1965.
H.A. overtog gården d. 1.-1.-1956 fra broderen Jes Andresen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 10 ha. og
bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956, svinestald fra 1956 senere ombygget til kvæg samt lade og maskinhus
begge fra 1962. Gården drives med en besætning på 25 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
H.A. ejer også Broderup Byvej 7, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld 290.000, areal 17,5 ha.
Jord og bygninger er udlejet.
GÅRDEBYVEJ 5, GÅRDEBY,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644794.
HANS ASMUSSEN, gårdejer, født
d. 31.-10.-1920, søn af Anne Ma
rie og Nis Peter Asmussen, gift
d. 4.-1 1.-1950 med Margrethe
Iversen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-8.-1925, datter af
Anne Marie og Hans Iversen. Par
ret har børnene: Nis Peter, født
d. 30.-4.-1951, Anne Marie, født
d. 5.-7.-1954 og Heinke, født d.
22.-3.-1963.
H.A. overtog gården i 1958 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Ejendomsskyld 625.000. Areal 40 ha., der er frasolgt 3,5 ha., 2 ha. er eng. Oorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1952 og maskinhus fra 1959. Der er 1 traktor.
GÅSKÆR BYVEJ 4, GÅSKÆR, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-644882.
GUNNAR ELBERG LORENZEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1942, søn af Maren og Lo
renz Lorenzen, gift d. 27.-3.-1965 med Clara Bau, medhjælpende hustru, født d. 24.4.-1945, datter af Petra og Jens Bau. Parret har børnene: Lorenz Christian, født d.
9.-5.-1966, Jens, født d. 19.-12.-1968 og Allis, født d. 18.-8.-1970.
G.E.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for
Bolderup Sogns Ringriderforening og for Fælles Ringriderforening i Tinglev. Han over
tog gården d. 31.-12.-1963 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 91 ha., heraf tilkøbt 56 ha., 29 ha. er eng og mose.
Stuehuset er opført i 1725 tilbygget i 1979 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1931 ombygget i 1971 og tilbygget i 1972, spaltestald og ma
skinhus begge fra 1974, svinestald fra 1931 ombygget til kvæg i 1971, lade fra 1931,
gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 50
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste til avl. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvan
dingsanlæg, 1 kornsilo og varm luft korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
GÅSKÆR BYVEJ 9, 6392 BOLDERSLEV.
PETER HÜBSCHMANN. Omtales under Østergade 1, 6392 Bolderslev.
P.H. forpagtede gården fra 1982 til overtagelsen i 1987 fra faderen Hans Hübschmann.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 50,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 2 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1913 tilbygget i 1969, svinestald og lade begge fra 1913 samt maskinhuse fra
1913 og 1962. Gården drives med en besætning på 35 stude. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter.
P.H. ejer og driver også Østergade 1, 6392 Bolderslev.
GÅSKÆR BYVEJ 10, GÅSKÆR, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-644887.
PETER CALLESEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1928, søn af Marianne og Jes Callesen,
gift d. 26.-2.-1966 med Ingrid Mørk, medhjælpende hustru, født d. 6.-3.-1929, datter
af Hedvig og Iver Mørk. Parret har sønnerne: Jes, født d. 1.-9.-1968 og Iver, født d.
21.-6.-1971.
P.C. har været på Børkop Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra fade
ren. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1700.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, svinestalde fra 1964, 1969 og 1972, lade fra 1905 og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo, plansilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation til høst og gylleudkørsel.

GÅSKÆR BYVEJ 13, GÅSKÆR,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-644061.
LORENZ PETER CALLESEN,
gårdejer, født d. 13.-2.-1939, søn
af Christine Louise og Peter Cal
lesen, gift d. 23.-10.-1964 med
Gudrun Støjberg, medhjælpende
hustru, født d. 6.-10.-1943, dat
ter af Cathrine og Søren Støj
berg. Parret har sønnerne: Peter,
født d. 13.-11.-1966 og Torben,
født d. 10.-1.-1972.
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L.P.C. har været på Haslev og Gråsten landbrugsskoler, han er fhv. formand for Kon
trolforeningen samt medlem af respræsentantskabet for Slagteriregion Syd og M.D.
Food. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 19 ha., 13 ha. er
mose. Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1929 tilbygget i 1976, svinestald fra 1972, kombineret lade og maskin
hus fra 1971, foderhus fra 1987, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 62 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på
1.800 stk. årligt. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 medhjælper.
GÅSKÆR BYVEJ 20, GÅSKÆR,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-644883.
ASGER WORM, gårdejer, født d.
2.-5.-1946, søn af Anne og Bruno
Worm.
A.W. er ansat ved Forsøgsstatio
nen i Store Jyndevad. Han over
tog gården i 1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 875.000. Areal 34
ha., heraf 12 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1876 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og lade fra 1885, svinestalde fra 1923 og 1972 samt maskin
hus fra 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
HAVSTEDVEJ 29, "KURGAARD",
RAVSTED, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-647367.
CARL CHRISTIAN JOHANSEN,
gårdejer, født d. 10.-3.-1959, søn
af Ellen og Jørgen Johansen,
gift d. 14.-9.-1991 med Anette
Sørensen, køkkenassistent, født
d. 28.-6.-1964, datter af Kristel
og Børge Sørensen.
C.C.J. har været på Korinth og
Gråsten landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-4.-1985 fra faderen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 7 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og foderhus alle fra 1928, svinestalde fra 1928 og 1959 begge senere om
bygget til kvæg, maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en besætning på
38 årskøer og 38 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

HAVSTEDVEJ 37, "GRANGÅRD",
RAVSTED, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-647304.
HARALD ESKILD ESCHELSEN,
gårdejer, født d. 3.-7.-1946, søn
af Marine og Peter Eschelsen,
gift d. 18.-9.-1982 med Linda
Dupont, medhjælpende hustru,
født d. 2.-8.-1947, datter af Rig
mor og Børge Dupont. Parret har
sønnerne: Martin, født d. 25.-4.-
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H.E.E. overtog gården d. 1.-7.-1977 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 43 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1929, 1968 og 1977, svinestald fra 1929 ombygget til kvæg i 1977, lade fra
1929, maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer
og 75 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.

HAVSTEDVEJ 62, HAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647451.
OTTO MADSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1959, søn Astrid og Karl Madsen, bor sammen
med Minna Lorenzen, tekstilarbejder, født d. 25.-3.-1963, datter af Thomine og Jørgen
Lorenzen. Parret har sønnerne: Thomas, født d. 4.-3.-1985 og Morten, født 3.-3.-1987.
O.M. er dozerfører på Enstedværket. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra faderen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 1 ha. er mose.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omrk. 1880 ombygget til svin omkr. 1963, svinestald og lade begge fra
omkr. 1880 samt maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 2
markvandingsanlæg, 1 varm lufts plantørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet. O.M. ejer og driver også Vollerup Byvej 72, 6392 Bolderslev.
Ejendomsskyld 870.000, areal 32 ha.

HAVSTEDVEJ 64, "SØNDERGÅRD",
HAVSTED, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-647505.
ARNE BRAAE UTH, gårdejer,
født d. 15.-11.-1940, søn af Ka
ren og Jens Aage Uth, gift d.
26.-9.-1964 med Kirsten Wilkens,
medhjælpende hustru/damefrisør,
født d. 5.-1.-1942, datter af Em
ma og Johan Wilkens. Parret har
børnene: Lone, født d. 20.-2.-1965
og Henrik, født d. 23.-9.-1968.
A.B.U. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1978
fra faderen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 80 ha., der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1981, og
året efter opførtes kvægstald, lade og gylletank, desuden er der maskinhus fra 1971.
Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 varm lufts korntørreri og varm lufts plantørreri
samt fodersilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
fodermester.

HAVSTED VESTERKÆR 2, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647108.
ANDREAS B. CARSTENSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1947, søn af Anne Marie og An
dreas A. Carstensen, gift d. 30.-1.-1972 med Dorte Thomsen, medhjælpende hustru,
født d. 17.-7.-1951, datter af Karen og Iver Thomsen. Parret har børnene: Ralph, født
d. 10.-5.-1973, Tina, født d. 4.-8.-1975, Marco, født d. 28.-10.-1978 og Melanie, født
d. 13.-7.-1988.
A.B.C. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han drev sammen med faderen Havsted
Vesterkær 2 og 4 som I/S fra 1973, gården blev overtaget d. 1.-4.-1986 fra faderen.
Gården har gennem flere generationer tilhørt moderens familie.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 55 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1978 og 1989, 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en
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der er raps og korn. Der er 6 traktorer, andel i mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1
gummiged, kornsilo, varm lufts korntørreri samt anparter i vindmølle. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

HEDEGÅRDEVEJ 10, "HEDE
GÅRD", HEDEGÅRDE, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644649.
BERTRAM E. NISSEN, gårdejer,
født d. 1.-9.-1947, søn af Nicoli
ne og Jacob Nissen, gift d. 10.1.-1982 med Gerthie Elsen, told
fuldmægtig, født d. 7.-12.-1951,
datter af Ellis og Carsten Elsen.
Parret har børnene: Tina, født d.
24.-5.-1978, Thue, født d. 16.-1.1987 og Teis, født d. 24.-3.-1990.
B.E.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra moderen.
Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1775.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 48,4 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1983. Avlsbygningerne består af kostald fra 1973,
lade fra 1885 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 40 årskøer
og 42 ungdyr af racerne DRK og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg.

HEDEGÅRDEVEJ 14, "HEDEGÅRDE", KRAVLUND MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74644487.
JØRGEN HENNING LARSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1940, søn af Inger og Arne Lar
sen, gift d. 9.-2.-1963 med Gerda Vanda Lund, medhjælpende hustru, født d. 20.-2.1944, datter af Helga og Niels Lund. Parret har børnene: Jørgen Laurits, født d. 22.7.-1963, Lars Erik, født d. 6.-4.-1965, Henriette, født d. 24.-9.-1970 og Annemette,
født d. 6.-9.-1977.
J.H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Mejeriudvalget i Bylderup Bov samt formand for Venste i Tinglev. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra
Adolf Lund. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 5 ha. er eng.
Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1913 og 1972, spaltestald og foderhus begge fra 1975, svinestald fra 1913
senere ombygget til kalvestald, maskinhuse fra 1971 og 1975, gylletank samt 1 indenog 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 65 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM samt 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen Limousine. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 2
markvandingsanlæg, 1 roeoptager, kornsilo, varm lufts korntørreri, kold lufts plantør
reri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
skoleelev. J.H.L. ejer og driver også Saksborgvej 24, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld
690.000, areal 23 ha. Gården blev bygget som statshusmandsbrug i 1965, der er korn
tørreri og kornsilo.

HEJSELVEJ 5, HEJSEL, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647620.
PAUL CHRISTIAN ARNOLD, gårdejer, født d. 2.-3.-1955, søn af Agnethe og Svend
Aage Arnold, gift d. 23.-11.-1982 med Tove Kathrine Eriksen, tasteoperatør, født d.
20.-8.-1953, datter af Karen og Knud Eriksen. Parret har børnene: Lene, født d. 27.12.-1980 og Lars, født d. 23.-6.-1982.
P.C.A. overtog gården d. 1.-1.-1984 fra Egon Schrøder.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1920 ombygget til svin i 1984 og lade fra 1987 ombygget til svin i 1990. Gården
drives med en svineproduktion på 105 årssøer, der sælges 2.200 smågrise årligt, des
uden er der 2 heste. Der er 1 traktor og halmfyr.
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HEJSELVEJ 7, HEJSEL, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-647549.
OLUF MARTIN MARTENSEN,
gårdejer, født d. født d. 4.-5.-1949,
søn af Mette Cathrine og Martin
Martensen, gift d. 7.-11.-1980
med Inge Petersen, butiksassi
stent, født d. 8.-2.-1956, datter
af Margrethe og Hans Christian
Petersen. Parret har sønnerne:
Allan, født d. 30.-12.-1979 og
Bjarke, født d. 6.-12.-1982.

O.M.M. overtog gården d. 1.-8.-1980 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 34 ha. Der er forpagtet 54 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, svinestalde fra 1930 og 1975 begge ombygget til kvæg i 1984, mink
haller fra 1986 og 1988, lade fra 1981, maskinhus fra 1986, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 70 ungdyr og 45 slagtekalve
af racen RDM samt en bestand på 300 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HEJSELVEJ 17, RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV.
HOLGER NEUMANN, landmand, født d. 16.-10.-1922, søn af Christine og Adolf Neumann. H.N. overtog gården i 1949 fra faderen.
Areal 20 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1926 og 1961, svinestald fra 1926, lade fra 1954 og maskinhus fra 1969.
Gården drives med en besætning på 7 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM, 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 20 stk. årligt, des
uden er der 7 heste af racen Holstener. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HEJSELVEJ 20, HEJSEL, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-647545.
PETER JENSEN GAD, gårdejer,
født d. 19.-6.-1945, søn af Inger
og Alfred Gad. P.J.G. har døtrene: Inger, født d. 7.-11.-1970 og
Lene, født d. 8.-11.-1979.
P.J.G. er distriktskonsulent og
er L.D.uddannet. Han overtog
gården d. 1.-1.-1980 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1914.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdrifts
stald for kvæg samt lade begge fra 1975 og maskinhus fra 1958. På gården er der 1
pony. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og
raps. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
HEJSELVEJ 27, HEJSEL, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647356.
ANDREAS H. CARSTENSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1955, søn af Charlotte og Chri
stian Carstensen, gift d. 11.-10.-1980 med Merethe Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 18.-9.-1958, datter af Ellen og Robert Jørgensen. Parret har børnene: Ellen,
født d. 20.-8.-1981, Christian, født d. 27.-11.-1983 og Claus, født d. 2.-10.-1987.
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Andreas H. Carstensen har været
på Gråsten Landbrugsskole. Han
forpagtede gården fra d. 1.-7.1980 til overtagelsen d. 1.-4.1985 fra faderen. Nuværende
ejer er 5. generation på gården,
som har været i slægtens eje fra
omkr. 1845.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
65 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der
er forpagtet 48 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kombineret kvægog svinestald fra 1907 ombygget
indvendig i 1978, lade fra 1907 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besæt
ning på 45 årskøer og 120 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er
ansat 1 medhjælper.
HELLEVAD-BOV VEJ 22, UGE
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74643090.
HANS LEO PEDERSEN, gårdejer,
født d. 22.-11.-1948, søn af Hul
da og Kristian Pedersen.
H.L.P. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1975 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
32 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der
er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opføt omkr. 1900 restaureret og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra omkr. 1900, kostald fra 1973 tilbygget i 1976, lader fra 1977 og
1983, maskinhus fra 1983, foderhus fra 1977 og 2 gylletanke. Gården drives med en
besætning på 55 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 korn
silo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

HJOLDERUP KLINTVEJ 3, HJOLDERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-666685.
JES CHRISTIAN HINRICHSEN,
gårdejer, født d. 7.-10.-1958, søn
af Nora og Christian N. Hinrich
sen, gift d. 26.-9.-1981 med Ma
rie Kirstine Lorenzen, kontorassi
stent, født d. 10.-2.-1962, datter
af Clara og Hans Lorenzen. Par
ret har børnene: Lisbeth, født d.
31.-8.-1983, Lena, født d. 6.-7.1985 og Lars, født d. 6.-9.-1990.
J.C.H. har været på Ladelund og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-10.-1981 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37,5 ha., der er forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1897 om- og tilbygget i 1914, svinestald fra 1897 senere ombygget til kvæg,
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tank. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts gennemløbstørreri samt træfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HJOLDERUPMARKVEJ 6, "HELMSTEDGAARD", HJOLDERUP, 6292 BOLDERSLEV,
tlf. 74-666922.
OLE VISTI HELMS, gårdejer, født d. 22.-4.-1947, søn af Ingrid Helms og Aksel Jensen,
gift d. 26.-12.-1973 med Britta Gottschalk, disponent, født d. 28.-5.-1952, datter af
Irmgard og Jacob Gottschalk. Parret har børnene: Marian, født d. 30.-8.-1974, Anette,
født d. 5.-2.-1980 og Steffan, født d. 1.-11.-1983.
O.V.H. er maskiningeniør på Enstedværket i Åbenrå. Han overtog gården d. 1.-12.1989 fra Carl Burgel.
Areal 16 ha., der er bortforpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1941 senere delvis ombygget til heste, lade fra 1941 og
maskinhus fra omkr. 1965. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2
ungdyr af racen SDM, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 trakor, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HJOLDERUPMARKVEJ 10, "VANGSBO", HJOLDERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74666382.
JOHANNES NISSEN PAULSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1943, søn af Ingrid og Adolf
Paulsen, gift d. 20.-4.-1974 med Ida Jensen, hjemmehjælper, født d. 28.-4.-1952, dat
ter af Hilda Jensen. Parret har døtrene: Britta, født d. 4.-9.-1974 og Jytte, født d.
8.-1.-1977.
J.N.P. er kranfører på S.M. Hjordkær. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra Ellen Pe
tersen. Ejendomsskyld 520.000. Areal 15,4 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940 tilbygget i 1980, svinestald fra 1940 ombygget til kvæg i 1975 samt
lade fra 1940. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer og 28 ungdyr af
racerne Hereford, Charolais m.m. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
HJOLDERUPMARKVEJ 11, HJOL
DERUP MARK, 6392 BOLDER
SLEV, tlf. 74-666348.
ARVID PETERSEN, gårdejer,
født d. 24.-1.-1943, søn af Chri
stine og Peter M. Petersen, gift
d. 15.-2.-1969 med Elke Jepsen,
født d. 11.-9.-1948, datter af
Elisabeth og Peter Jepsen. E.P.
døde d. 18.-1.-1982. Parret fik
sønnerne: Hugo, født d. 14.-6.-1969,
Carsten, født d. 6.-9.-1972 og
Torsten, født d. 20.-12.-1975.
A.P. overtog gården d. 1.-2.-1969 Else Jensen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 15,3 ha., der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde begge fra 1940 og om- og tilbygget i 1979 samt kombineret lade og ma
skinhus samt foderhus begge fra 1940. Gården drives med en besætning på 18 årskøer,
32 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 får. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
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HJOLDERUPVEJ 14, HJOLDERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-666687.
EGON MADSEN, gårdejer, født
d. 3.-12.-1923, søn af Oline og
Martin Madsen, gift d. 18.-5.-1950
med Edith Marie Reggelsen, med
hjælpende hustru, født d. 8.-9.1924, datter af Anne og Chre
sten Reggelsen. Parret har søn
nerne: Jens Arne, født d. 29.-3.1952 og Jørn Chresten, født d.
30.-7.-1960. E.M. overtog gården d. 1.-6.-1962 fra Lars Holm.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22,9 ha., der er bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1950 og maskinhuse fra 1965 og 1970. Der er 1 trakor og
kornsilo.
HJOLDERUPVEJ 26, "SAMLETGAARD", HJOLDERUP, 6392
BOLDERSLEV, tlf. 74-666498.
SØNN1CH SØNNICHSEN, gårdejer,
født d. 2.-5.-1952, søn af Gerda
og Hans Heinrich Sønnichsen,
gift d. 28.-6.-1980 med Inge Me
rete Lyck, pakkedame på Kohberg, født d. 19.-4.-1955, datter
af Cathrine og Asmus Lyck. Par
ret har børnene: Søren, født d.
16.-4.-1980, Susanne, født d.
5.-10.-1983 og Hanne, født d. 31.-1.-1988.
S.S. er maskinfører og har været på Gårsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-3.-1975 fra Jes Beushau.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 ombygget til svin i 1980, svinestalde fra 1930 og 1980, lade fra 1930 og
gylletank. Der er 1 traktor på gården.
HJORDKÆRVEJ 10, RAVED,
6392 BOLDERSLEV.
NIS PETER SØRENSEN. Omtales
under Åbenråvej 99, 6360 Ting
lev.
H.P.S. overtog gården d. 1.-12.1970 fra Anker Schmidt.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
24,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der
er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og
restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958 ombygget til køer i 1974, kalvestald fra 1978,
svinestald fra 1975 ombygget til fedekvæg i 1985, løsdriftsstald samt kombineret lade
og maskinhus begge fra 1977. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 70 ung
dyr og 60 slagtekalve af blandet race samt 30 årsammekøer og 30 ungdyr af racen
Limousine. Der er kornsilo og kraftfodersilo, og maskinerne er fælles med Åbenråvej
99, 6360 Tinglev, som N.P.S. også ejer og driver.
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HJORDKÆRVEJ 11, "ØSTERGÅRD", RAVED, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666690.
JØRGEN PETER CLAUSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1932, søn af Marie og Johannes
Clausen, gift d. 15.-5.-1954 med Sigrid Laurette Petersen, medhjælpende hustru, født
d. 21.-12.-1932, datter af Cathrine M. Petersen. Parret har sønnerne: Johannes, født
d» 14.-7.-1955, Erik, født d. 17.-10.-1956, Lauge, født d. 4.-4.-1958 og Ivan, født d.
26.-8.-1960.
J.P.C. forpagtede gården fra d. 1.-5.-1954 til overtagelsen i 1957 fra moderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 ombygget til
svin i 1969, svinestald fra 1929 bruges nu til heste, hestestald fra 1979 samt maskin
huse fra 1955 og 1973. Gården drives med en besætning på 6 avlshopper, ialt er der
25 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. På
gården er ansat 1 medhjælper.
HJORDKÆRVEJ 20, RAVED,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666869.
LORENZ CHRISTIAN JØRGEN
SEN, gårdejer, født d. 23.-7.1926, søn af Bøtilla og Andreas
Jørgensen, gift d. 25.-11.-1952
med Mary Lilholdt, medhjælpen
de hustru, født d. 28.-4.-1927,
datter af Sophie og Mads Lilholdt.
L.C.J. driver fouragehandel og
har været på Haslev Højskole
med landbrugsfag. Han overtog
gården d. 1.-7.-1965 fra faderen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. plantage. Der er bortforpagtet 18
ha. Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1911 og maskinhus fra omkr. 1949. Gården
drives med en besætning på 20 stk. kødkvæg. Der er 2 traktorer og 1 lastvogn. På
gården er ansat 1 chauffør.

HJORDKÆRVEJ 21, RAVED,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666676.
HANS PETER MATHIESEN, gård
ejer, født d. 3.-3.-1921, søn af
Anne og Mathias Peter Mathie
sen, gift d. 18.-12.-1956 med
Ingrid Nissen, medhjælpende hu
stru, født d. 4.-4.-1934, datter
af Gudny og Nis Nissen. Parret
har børnene: Peter Mathias, født
d. 8.-8.-1958 og Anne Christine,
født d. 21.-4.-1960.
H.P.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1990 fra
Johannes Vibe.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 25 ha., der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1935, svinestald fra 1920 samt kombineret lade og maskinhus fra 1965. På gården
er der 2 mohairgeder. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og lucerne. Der er 2 traktorer.

HJORDKÆRVEJ 23, RAVED, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666767.
HANS JØRGEN RIGGELSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1931, søn af Nieltje Andrea Vandaploug og Hans Christian Riggeisen, gift d. 7.-4.-1962 med Ingrid Freese, bogholder,
født d. 29.-9.-1936, datter af Ellen og Henrik Freese. Parret har tvillingerne: Nelly og
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H.3.R. driver kreaturhandel. Han overtog gården i 1971 fra svigerforældrene.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 1 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1840, løsdriftsstald fra 1980 og gylletank. Gården drives med en
handelsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, kreatur
vogn og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

H3ORDKÆRVE3 24, RAVED,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666689.
30RGEN WRÅE KNUDSEN, gård
ejer, født d. 20.-7.-1931, søn af
Anne og Georg Knudsen, gift d.
27.-3.-1956 med Kristine Marie
3uhl, medhjælpende hustru, født
d. 17.-3.-1933, datter af Cathri
ne og Simon 3uhl. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 11.-1.-1957,
Anne Cathrine, født d. 13.-4.-1959,
Ove, født d. 4.-1.-1963 og Poul,
født d. 7.-4.-1974.
3.W.K. har været på Nr. Nissum Højskole med landbrugsfag. Han forpagtede gården
fra d. 1.-4.-1955 til overtagelsen d. 1.-4.-1956 fra farbroderen 3ørgen 3ensen Knudsen.
Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 40 ha., 1 ha. er skov og 2,5 ha.
er mose. Der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1775 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1926 ombygget til ristestald i 1975, svinestald fra 1964, værksted fra
1975, lade fra omkr. 1920, maskinhuse fra 1975 og 1986 samt gylletank. Gården drives
med en besætning på 50 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps, ærter og lucerne. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri.
H3ORDKÆRVE3 26, RAVED,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666688.
PETER MATHIAS MATHIESEN,
gårdejer, født d. 8.-8.-1958, søn
af Ingrid og Hans Mathiesen,
gift d. 17.-11.-1984 med Metha
Elisabeth Møller, medhjælpende
hustru, født d. 22.-2.-1957, dat
ter af Anne Marie og Aage Møl
ler. Parret har sønnerne: 3acob,
født d. 9.-9.-1977, Hans Daniel,
født d. 7.-4.-1986 og Simon Pe
ter, født d. 12.-10.-1987.
P.M.M. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler og er medlem af bestyrel
sen for Hellevad Mejeri. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra faderen. Nuværende
ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1685.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 79 ha., heraf 1 ha. skov, 2 ha. mose og 25 ha. eng.
Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1963 senere ombygget indvendig med malkestald, ungdyrstald og lade begge
fra 1974, svinestald fra omkr. 1910, maskinhus fra omkr. 1980, gylletank samt over
dækket køresilo. Gården drives med en besætning på 73 årskøer og 100 ungdyr af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hestebønner og korn. Der er 5 trakto
rer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 3.F.-snittevogn, kornsilo og varm lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 foder
mester.

-77-

HORNSEVEJ 6, HORNS, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647180.
MATHIAS NØRGAARD, gårdejer, født d. 27.-4.-1937, søn af Martha og Jes Nørgaard,
gift d. 3.-3.-1962 med Hanne Hansen, medhjælpende hustru, født d. 11.-1.-1941, datter
af Emma og Steffen Hansen. Parret har børnene: Henning, født d. 8.-11.-1966 og Kir
sten, født d. 2.-12.-1968.
M.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.-4.-1964 fra
Simon Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929, spaltestald til ungdyr fra 1978, svinestald fra 1929 senere ombygget til
kvæg, maskinhus fra 1982, foderhus fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 56 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM
samt en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm
lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 medhjælper. M.N. ejer og driver også Vollerupvej 68, 6392 Bolderslev. Ejendomsskyld 460.000, areal 11 ha. Bygningerne forventes frasolgt i 1991.
HORNSEVEJ 10, HORNS, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-647146.
C. MARTIN JÜRGENSEN, gård
ejer, født d. 15.-6.-1950, søn af
Anne Christine og Martin Jürgen
sen, gift d. 4.-3.-1977 med Alma
Petersen, medhjælpende hustru,
født d. 24.-8.-1952, datter af
Anne Margrethe og Hans Peter
sen. Parret har børnene: Andreas
Christian, født d. 3.-8.-1977, An
ja, født d. 2.-6.-1982 og Stefanie
Christine, født d. 25.-1.-1989.
C.M.J. er handelsmand ved eksportfirmaet Horns Frø, han har været på Gråsten Land
brugsskole og er medlem af bestyrelsen for Sønderjyllandsk Kreaturhandlerforening.
Han forpagtede gården fra 1.-4.-1976 til overtagelsen d. 1.-1.-1984 fra faderen, som
købte den i 1944.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 127 ha., heraf 2 ha. mose og 7 ha. skov. Der er for
pagtet 130 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne ned
brændte i 1965, og året efter blev der genopført kvægstald, svinestald og lade, kvæg
stalden er ombygget i 1987, svinestalden er ombygget til kvæg i 1980, desuden er der
kalvestald fra 1983 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 75
årskøer, 75 ungdyr og 250 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps, ærter, kartofler og frø. Der er 8 traktorer, 2 mejetærskere, 1 gum
miged, kornsilo og varm lufts korntørreri, desuden er der et specielt markvandingsan
læg, som består af rør på hjul, der kan vande ca. 75 ha. uden flytning. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.
HOVEDGADEN 108, "HANSENS
GÆSTGIVERGÅRD", 6360 TING
LEV, tlf. 74-644146.
ANDREAS PETER HANSEN,
gårdejer, født d. 23.-3.-1949, søn
af Kristine og Ludwig Hansen,
gift d. 3.-12.-1971 med Eva Ma
rie Larsen, krovært, født d. 24.12.-1950, datter af Anna Chri
stine og Tage B. Larsen. Parret
har børnene: Klaus Ludwig, født
d. 1.-11.-1972, Maria, født d.
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17.-1.-1975 og Andrea, født d. 2.-8.-1982.
A.P.H. er krovært og har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-1.-1986 fra moderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1750.
Areal 35 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehus og krostue er begge opført i 1952 og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald begge fra 1952 og maskinhus fra 1983. Gården drives
med en besætning på 22 årsammekøer og 25 ungdyr af blandet race, desuden er der 1
hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, plansilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives fælles
med "Hansens Gæstgivergård" i Tinglev.

HOVMOSEVEJ 3, RENS MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648346.
JENS CHRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født d. 9.-3.-1934, søn af
Augusta og Hans Nissen Jensen,
gift d. 27.-6.-1964 med Krestine
Hansen, omsorgspædagog, født d.
26.-4.-1937, datter af Hanny og
Christian Hansen. Parret har tvil
lingerne: Hans Christian og Anet
te, født d. 23.-3.-1965.
J.C.J. har været på Hillerød Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 34 ha., 4 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1931 og 1968 begge ombygget til svin i 1978, svinestalde fra 1931 og 1979,
lade fra 1954 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en svineproduktion på 30 års
søer, der sælges 200 smågrise og 500 slagtesvin årligt, desuden er der 40 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og kartofler. Der er 2 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

HOVMOSEVEJ 7, RENS MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648290.
ERIK BREEDE, gårdejer, født d.
23.-3.-1937, søn af Mette Cathri
ne og Gustav Breede, gift d. 6.2.-1965 med Johanne Hansen,
medhjælpende hustru, født d. 3.11.-1944, datter af Cathrine Ma
rie og Frederik D. Hansen. Par
ret har børnene: Gustav, født d.
5.- 9.-1965, Cathrine Marie, født
d. 2.-9.-1969 og Nina Christine, født d. 14.-3.-1983.
E.B. er slagteriarbejder. Han overtog gården d. 23.-3.-1958 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne nedbrændte i 1975,
og året efter blev der genopført kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en
besætning på 36 årskøer af racen SDM samt 7 årsammekøer og 7 ungdyr af Herefordkryds, desuden er der 35 moderfår, 4 heste og 1 pony. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Sønnen hjælper til på gården.
HOVMOSEVEJ 11, RENS MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648453.
GUNTHER EDLEFSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1955, søn af Magdalene og Martin
Edlefsen, gift d. 8.-11.-1980 med Johanne Elisabeth Hanquist, medhjælpende hustru,
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født d. 23.-3.-1957, datter af
Annemarie og Oluf Hanquist. Par
ret har børnene: Tanja, født d.
8.-10.-1981, Birgit, født d. 16.3.-1984 og Andreas, født d. 16.12.-1986.
Giinther Edlefsen har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han for
pagtede gården fra d. 1.-7.-1980
til overtagelsen d. 1.-7.-1984 fra
faderen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 127 ha., heraf tilkøbt 44 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1938, kostald fra 1978, svinestald fra 1938 ombygget til kvæg i 1990, alle 3 stalde
er ombygget til spaltestalde, desuden er der maskinhus fra 1988 og foderhus fra 1978.
Gården drives med en besætning på 82 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen
SDM samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Charolais, desuden er der 2 heste og
1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 2 mark
vandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

HVIDHØJVEJ 4, "ELMEGAARD", KORUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647479.
CARL ERIK BRODERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1947, søn af Inga og Andreas Broder
sen. C.E.B. har børnene: Jesper, født d. 8.-10.-1978 og Lene, født d. 20.-8.-1984.
C.E.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1979 og
resten i 1984 fra faderen. Nvuærende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1921.
Areal 53 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., 0,5 ha. er plantage.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1901 ombygget til svin i 1968 men bruges nu til kalve, kostald fra 1966,
spaltestald fra 1979, svinestald og lade begge fra 1901, maskinshus fra 1974 og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 70 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. På gården er der ind imellem ansat medhjælp.

HVIDHØJVEJ 6, "HVIDHØJGAARD", KORUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647478.
BENNY og MOGENS CHRISTENSEN, gårdejere, sønner af Misse og Emil Christensen.
Brødrene driver mejeribrug. De overtog gården i 1972 fra moderen. Nuværende ejere
er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 103,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1953 ombygget til ungkvæg i 1983, kvægstald fra 1980, svinestald og maskin
hus begge fra 1952, lade fra 1962 og gylletank. Gården drives med en besætning på 63
årskøer, 88 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. På
gården er ansat 1 fodermester og 1 bestyrer. Brødrene ejer og driver også Ravsted
Mejeri.
HYDEVEJ 2, HYNDINGHOLM, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647459.
KURT STEINBECK, gårdejer, født d. 6.-11.-1967, søn af Else og Johannes Steinbeck,
bor sammen med Dorte Ritter, butiksassistent, født d. 7.-9.-1966, datter af Ingrid og
Anton Ritter.
K.S. er husbondafløser. Han overtog gården d. 1.-3.-1990 fra faderen. Nuværende ejer
er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1880.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 30 ha., der er forpagtet 2 ha.
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Hydevej 2's stuehus er opført i
1964. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1917, svinestald og
lade begge fra 1961 samt maskin
huse fra 1935 og 1985. På gården
er der 3 ungtyre. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg samt varm lufts tør
reanlæg på vogn. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
K.S. bor indtil videre i sin faders hus Storegade 17, Ravsted, de vil senere bytte
bopæl.
HYNDINGDAMVEJ 8, RAVSTED,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647393.
EMIL DETHLEFSEN, gårdejer,
født d. 6.-11.-1931, søn af Anne
og Lorenz Dethlefsen, gift d.
18.-2.-1967 med Edith Paulsen,
husmor, født d. 18.-2.-1931, dat
ter af Johanne og Christian Paul
sen. Parret har børnene: Ditier,
født d. 12.-6.-1950, Lorenz Pe
ter, født d. 26.-2.-1957, Jutta,
født d. 5.-4.-1960, Gert, født d. 16.-4.-1969 og Klaus, født d. 5.-1.-1971.
E.D. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1966 fra fade
ren. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 35 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1945 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra før 1931, kostald fra 1971, svinestalde fra før 1931 og 1973 begge ombygget
til kvæg i 1980, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en besætning på
30 årskøer og 100 ungdyr af blandet race, 2 årsammekøer og 2 ungdyr samt 2 årssøer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det. På gården er ansat 1 medhjælper.
E.D. ejer og driver også Skovfennen 20, Rørkjær, Tønder Kommune. Ejendomsskyld
1.300.000, areal 52 ha.
HYNDINGDAMVEJ 12, "HYNDINGDAM", RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647105.
UDO FRIEDRICH HANSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1943, søn af Marie og Jørgen
Hansen, gift d. 9.-9.-1968 med Tove Bruhn, kontorassistent, født d. 6.-10.-1948, datter
af Hermann Bruhn. Parret har børnene: Jørgen, født d. 21.-2.-1969, Mathias, født d.
30.-11.-1972 og Annemette, født d. 20.-5.-1985.
U.F.H. har været på Tinglev Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Tysk
Landboforening i Tinglev. Han forpagtede gården fra 1969 til overtagelsen i 1974 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1740.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 29 ha.,
heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald renoveret i 1950, løsdriftsstald fra 1965, lade fra 1955, maskinhus fra 1972,
gastæt silo og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps, ærter, kartofler og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 mark
vandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo, varm lufts korntørreri, varm lufts plan
tørreri samt træfyr.
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HYNDINGHOLMVEJ 5, "LYNGHOLM", HYNDINGHOLM, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-647472.
SVEND AAGE BRODERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1934, søn af Eline og Carl Brodersen, gift d. 6.-7.-1957 med Alma Nissen, medhjælpende hustru, født d. 31.-7.-1936,
datter af Metta Christine og Anderas Nissen. Parret har børnene: Andreas, født d.
13.-9.-1957, Carl Jørn, født d. 15.-8.-1962, Arla, født d. 22.-5.-1973 og Mette, født d.
28.-6.-1974.
S.AA.B. overtog gården d. 1.-11.-1959 fra svingerfaderen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været i slægten Nissens eje fra omkr. 1900.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 0,5 ha. er skov og 1 ha.
er mose. Der er bortforpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952 ombygget til ristestald i 1974 og svinestald fra 1952 begge stalde er
ombygget til chinchilla pelsdyr, desuden er der lade fra 1952, maskinhus fra 1980 og
gylletank. Gården drives med en besætning på 1.000 chinchilla hunner. Der er 3 trak
torer og 1 markvandingsanlæg.

HYNDINGHOLMVEJ 7, HY
NDINGHOLM, 6372 BYLDE
RUP BOV, tlf. 74-647336.
FINN WEDE, gårdejer,
født d. 16.-1.-1955, søn af
Margrethe og Villy Wede,
gift d. 28.-3.-1981 med
Gitte Christiansen, klinikas
sistent, født d. 28.-5.-1957,
datter af Grethe og Hel
mer Christiansen. Parret
har børnene: Lone, født d.
27.-12.-1980, Henrik, født
d. 10.-9.-1985 og Line,
født d. 9.-11.-1989.
F.W. har været på Gråsten
Landbrugsskole og er med
lem af repræsentantskabet
for M.D. Food. Han over
tog gården d. 1.-5.-1979 fra Christian Sørensen.
Areal 62 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af løsdrifts- og kalvestalde begge
fra 1982, lade fra 1988, maskinhus fra 1954 og gylletank. Gården drives med en besæt
ning på 126 årskøer og 150 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer og 2 markvandingsanlæg. På gården er
ansat 1 fodermester og 1 skoleelev.
F.W. ejer og driver også Hyningholmvej 9, 6372 Bylderup Bov, som er hans fødehjem.
Denne gård er sammenlagt med Hyndingholmvej 7.
HYNDINGHOLMVEJ 16, "JULIANEBORG", HYNDINGHOLM,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647301.
KRISTIAN CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 19.-6.-1938, søn af
Dorthea og Henrik Christiansen,
gift d. 28.-11.-1964 med Helene
Løbner, medhjælpende hustru,
født d. 18.-10.-1940, datter af
Lutzie og Anders Løbner. Parret
har børnene: Jørn, født d. 19.12.-1966 og Ulla, født d. 16.-4.-1969.
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Ejendomsskyld 610.000. Areal 28,5 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1900, svinestald fra 1966 ombygget til kvæg omkr. 1980, kombi
neret lade og maskinhus fra 1978 samt udendørs køresilo. Gården drives med en be
sætning på 25 ungdyr af racen SDM samt 20 årsammekøer og 20 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

HYNDINGVEJ 7, HYNDING,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647256.
ANDREAS NIELSEN, gårdejer,
født d. 4.-1.-1964, søn af Anna
og Peter Nielsen, bor sammen
med Lene Pedersen, kontorassi
stent, født d. 25.-8.-1965, datter
af Ulla og Svend Aage Pedersen.
Parret har sønnen Martin, født d.
20.-8.-1989.
A.N. er husbondafløser og driver
lidt maskinstation, han har været på Gråsten og Tønder landbrugsskoler. Han overtog
gården d. 1.-2.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 28 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1962, svinestald fra 1962 delvis ombygget til kvæg i 1973 samt kombi
neret lader og maskinhuse fra 1970 og 1980. Gården drives med en besætning på 2
årsammekøer og 2 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, kornsilo og varm lufts
korntørreri.
HYNDINGVEJ 11, HYNDING,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647446.
NIELS PETER CALLSEN, gård
ejer, født d. 5.-8.-1928, søn af
Kathrine og Lorenz Callsen, gift
d. 10.-2.-1984 med Erika Dehn,
medhjælpende hustru, født d. 6.10.-1933, datter af Marie og Ma
thias Dehn. E.D. har sønnerne:
Jørg, født d. 28.-11.-1962 og
Peter, født d. 29.-12.-1960.
N.P.C. overtog gården i 1952 fra moderen. Ejendomsskyld 860.000. Areal 26 ha., heraf
tilkøbt 4 ha., 3 ha. er eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962, svinestald fra 1954 ombygget til kvæg i 1962, kombineret lade og
maskinhus fra 1984, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt 2 årsammekøer og 2
ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HYNDINGVEJ 13, HYNDING, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647474.
HANS CHRISTIAN THOMSEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1950, søn af Ester og Christian
Bonnichsen Thomsen, gift d. 17.-10.-1981 med Frieda Christensen, medhjælpende
hustru/pædagog, født d. 30.-3.-1957, datter af Anne Cathrine og Jes Christian Chri
stensen. Parret har børnene: Lisa, født d. 20.-1.-1982, Lene, født d. 3.-10.-1983 og
Christian, født d. 6.-12.-1988.
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faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 10 ha. er skov. Der er
forpagtet 17 ha.
Alle bygningerne nedbrændte i 1969. Stuehuset er genopført i 1970 og løbende restau
reret. Avlsbygningerne er genopført i 1970 med kvægstald, svinestald og lade, svinestalden er ombygget til kvæg i 1980, desuden er der maskinhus fra 1986, foderhus fra
1983 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 70 ungdyr og 16
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

HØGSHOLTVEJ 6, HØGSHOLT,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647331.
JØRGEN BARGUM, gårdejer,
født d. 22.-9.-1963, søn af Gisela
og Carl Jørgen Bargum, gift d.
29.-5.-1988 med Karin Andresen,
medhjælpende hustru, født d. 2.7.-1966, datter af Inge og Peter
Andresen. Parret har sønnerne:
Thomas, født d. 12.-5.-1989 og
Christian, født d. 12.-8.-1990.
J.B. har været på Gråsten og Tinglev landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.1988 fra faderens fætter Erik Christian Bargum. Gården har været i slægtens eje gen
nem flere generationer.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 63 ha., der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870, ungdyrstald fra 1975, svinestald fra 1870 senere ombygget til kalve,
kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1900 samt udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.

HØGSHOLTVEJ 8, "HØGSHOLT", HØGSHOLT, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647494.
CARL JØRGEN BARGUM, gårdejer, født d. 5.-5.-1939, søn af Anna og Jørgen Bar
gum, gift d. 22.-7.-1961 med Gisela Petersen, børnehavepædagog/medhjælpende hustru,
født d. 7.-5.-1943, datter af Margrethe og Jørgen Petersen. Parret har børnene: Elsbeth, født d. 16.-11.-1961, Jørgen, født d. 22.-9.-1963, Carl Martin, født d. 22.-11.1966, Christian, født d. 17.-3.-1969 og Andreas, født d. 26.-6.-1975.
C.J.B. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1962 til over
tagelsen d. 1.-10.-1967 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 62 ha., der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1845 løbende restaureret og ombygget i 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1910, svinestald fra 1930 og maskinhus fra 1979. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1
kornsilo, varm lufts korntørreri, varm lufts plantørreri samt halmfyr.

HØJAGERVEJ 3, "HØJAGER", HØJAGER, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666846.
OLAV FINK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1935, søn af Esther og Marinus
Jørgensen, gift d. 25.-6.-1959 med Ruth Jacobsen, brødpakker ved Koberg, født d.
26.-12.-1936, datter af Therese og Victor Jacobsen. Parret har børnene: Tage, født d.
18.-12.-1959, Mette, født d. 11.-4.-1961 og Jørgen, født d. 4.-6.-1965.
O.F.J. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha.
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1964. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1964 ombygget til
svin i 1973, svinestalde fra 1964,
1970 og 1979 samt kombineret
lade og maskinhus fra 1970. Går
den drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn,
raps og ærter. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker, kornsilo og varm
lufts korntørreri.

HØJVANGVEJ 11, "HØJVANG", KORUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647546.
ELI ADRIANSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1933, søn af Rigmor og Iver Adriansen, gift
d. 17.-11.-1954 med Metha Marie Ravn, husmor, født d. 28.-10.-1922, datter af Mathil
de og Hans Ravn. Parret har sønnen Ejvind, født d. 24.-4.-1958.
E.A. overtog gården d. 1.-3.-1969 fra jens Peter Petersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 23 ha., 2 ha. er plantage.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1913 ombygget til malkekøer i 1978 samt lade fra
1913. Gården drives med en besætning på 20 par avlsharer samt opdræt og 2 ungdyr.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer og 1
markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

INGEBØLVEJ 4B, "INGEBØLGAARD", INGEBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646109.
PETER CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 14.-3.-1937, søn af Mag
da og Kresten Christensen, gift
d. 16.-11.-1963 med Lilli Lunddorff Toft, medhjælpende hustru,
født d. 8.-12.-1939, datter af
Signe og Frederik Toft. Parret
har børnene: Helle, født d. 13.1.-1965, Lars, født d. 7.-3.-1967
og Claus, født d. 16.-6.-1972.
P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole og er fhv. formand for Venstre i Bjolderup.
Han forpagtede gården fra d. 1.-6.-1965 til overtagelsen d. 1.-6.-1970 fra faderen,
som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 94 ha., heraf tilkøbt 40 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og ombygget flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1857 ombygget i 1975, svinestald fra 1970 ombygget til kalve
stald i 1985, kombineret ungdyrstald, lade og maskinhus fra 1978, foderhus ombygget
og flyttet omkr. 1945, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 46 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps, ærter og hestebønner. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er
ansat 1 medhjælper. P.C. ejer desuden bygningerne fra en nedlagt ejendom på adres
sen Ingebølvej 10, 6392 Bolderslev.
INGEBØLVEJ 14, INGEBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646189.
KAJ KELLER, gårdejer, født d. 7.-2.-1933, søn af Johanne og Johannes Martin Keller.
K.K. overtog gården i 1963 fra faderen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 14,7 ha.
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i 1933 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1933, svinestalde fra
1933 og 1953 samt maskinhus fra
1976. Gården drives med en be
sætning på 13 årskøer, 5 ungdyr
og 7 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 1 traktor og
kornsilo. Maskinstation bruges
lidt i høst.
INGEBØLVEJ 15, INGEBØL,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646695.
FLEMMING JESSEN HAUGAARD,
gårdejer, født d. 25.-12.-1955,
søn af Kathrine og Andreas Haugaard, gift d. 25.-10.-1980 med
Bente Raun, syerske, født d.
18.-1.-1958, datter af Marie Mar
grethe og Svend Raun. Parret
har børnene: Gitte, født d. 15.4.-1983 og Carsten, født d. 10.7.-1987.
F.J.H. arbejder på slagteri, han er udlært mekaniker og er medlem af Skolebestyrel
sen. Han overtog gården d. 15.-1.-1987 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932 senere ombygget til garage samt maskinhus fra 1978. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kold lufts plantørreri samt halmfyr.

INGEBØLVEJ 53, INGEBØL,
6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646371.
BENT ARNE RASMUSSEN,
landmand, født d. 29.-10.1937, søn af Jenny og
Aage Rasmussen, gift d.
30.-11.-1964 med Kirsten
Jørgensen, medhjælpende
hustru, født d. 23.-7.-1940,
datter af Agnes og Peter
Jørgensen. Parret har søn
nerne: Bjarne, født d. 14.-7.-1966, Jan, født d. 20.-2.-1969 og Michael, født d. 27.12.-1971.
B.A.R. har været på Kalø Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for
D.L.G. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Villy Johansen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954 ombygget til svinestald i 1988, svinestalde fra 1954 og 1971, lade fra
1974 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der
sælges 2.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og kold lufts plantørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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INGEBØLVEJ 57, INGEBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646467.
INGE JENSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1954, datter af Birthe og Hans Hansen, gift d.
26.-11.-1988 med Flemming Jensen, landmand, født d. 7.-8.-1956, søn af Anne Marie
og Ejner Jensen. Parret har datteren Karina, født d. 20.-6.-1980.
I.J. er taxavognmand. Hun overtog gården d. 8.-8.-1989 fra Ny Kredit.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 16,7 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954 ombygget til svinestald i 1990, svinestald fra 1954 restaureret i 1990
samt lade fra 1954 ombygget til svinestald i 1990. Gården drives med en svineproduk
tion på 50 årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.
JULIANEHÅBVEJ 9, KRAVLUND
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74644369.
HENRY LORENZEN, gårdejer,
født d. 2.-8.-1951, søn af Anne
og Andreas Lorenzen, gift d. 5.10.-1973 med Carla Jensen, ren
gøringsassistent, født d. 4.-6.1955, datter af Magna og Jens
Marius Jensen. Parret har døtrene: Marianne, født d. 27.-9.-1974,
Karina, født d. 21.-11.-1977 og
Louise, født d. 6.-7.-1985.
H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1973 fra
Valdemar Lund.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 3 ha. er skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 19.34 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1951 og 1977, foderhus samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1976.
Gården drives med en besætning på 54 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, desuden er
der 7 geder. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
JULIANEHÅBVEJ 19, KRAVLUND MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643618.
BRUNO SCHMIDT, gårdejer, født d. 4.-12.-1964, søn af Anna Tirkel og Christian
Schmidt, forlovet med Mie Nørlund Kristoffersen, butiksassistent, født d. 29.-3.-1966,
datter af Anne Nørlund og Hans Kristoffersen. Parret har sønnen Dennis, født d. 30.6.-1989. B.S. er landbrugsvikar og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-11.-1989 fra faderen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1966, maskinhus fra 1973 og foderhus fra 1978. Gården drives med en
besætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er fabrikskartofler, korn, ærter, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

JULIANEHÅBVEJ 25, KRAVLUND MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644491.
HANS MADSEN HANSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1929, søn af Kathrine og Jens Peter
Fromm Hansen, gift d. 19.-11.-1959 med Anita Jacobsen, medhjælpende hustru, født d.
14.-4.-1939, datter af Botilla og Christian Jacobsen. Parret har børnene: Peter, født
d. 30.-8.-1960, Botilla, født d. 6.-6.-1963, Hans Christian, født d. 9.-6.-1965 og Kurt,
født d. 20.-8.-1970.
H.M.H. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra
faderen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
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kvægstalde fra 1963 og 1970, svinestalde fra 1963 og 1970 samt maskinhus fra 1965
og 1980. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 48 ungdyr og 12 slagtekalve
af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 10 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
3ULIANEHÄBVE3 32, "3ENLE",
FRESTRUP MARK, 6360 TING
LEV, tlf. 74-648106.
FREDE MOOS, gårdejer, født d.
7.-8.-1951, søn af Kjestine og
Mads Moos.
F.M. er chauffør. Han overtog
gården d. 1.-4.-1983 fra mode
ren.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 32
ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1983. Alle
avlsbygninger er fjernet.
3ULIANEHÅBVE3 36, "3ULIANEHÅB", FRESTRUP MARK, 6360
TINGLEV, tlf. 74-648293.
OSCAR HANSEN, gårdejer, født
d. 4.-11.-1912, søn af Cecilie og
3es Hansen, gift d. 26.-5.-1935
med Anne Helene Schirotski,
medhjælpende hustru, født d.
22.-1.-1910, datter af 3ohan Schi
rotski. Parret har børnene: Ce
cilie, født d. 25.-3.-1936, 3ohan,
født d. 24.-3.-1937, Ernfred,
født d. 3.-5.-1939, Bent, født d. 13.-4.-1941, Lisbeth, født d. 24.-9.-1943, Svend Erik,
født d. 3.-4.-1945, Enock, født d. 28.-3.-1947 og Ruth, født d. 15.-2.-1955.
O.H. er skomager og laver seletøj til heste. Han overtog gården d. 15.-4.-1951 fra
Anton Siwert.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 18,8 ha., der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra før 1900 og maskinhus fra omkr. 1960. Gården drives
med en besætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racen Hereford samt en svine
produktion på 2 årssøer, der sælges 20 smågrise og 10 slagtesvin årligt, desuden er der
10 heste. Der er 1 traktor og 1 selvbinder.
3ULIANEHÅBVE3 50, "NØRREHOLM", STORE 3YNDEVAD,
6360 TINGLEV, tlf. 74-648415.
LAURITZ PETER HANSEN, gård
ejer, født d. 14.-1.-1952, søn af
Abeline og Marius Hansen, gift
d. 22.-10.-1976 med Karin Peter
sen, sygehjælper, født d. 15.-5.1952, datter af 3enny og Hans
Peter Petersen. Parret har søn
nerne: Michael, født d. 19.-12.1975, 3an, født d. 25.-4.-1978,
Kjeld, født d. 27.-12.-1980 og Brian, født d. 5.-11.-1986.
L.P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Ring
riderforeningen og for Landbrugforeningen samt medlem af Skolebestyrelsen. Han over
tog gården d. 1.-8.-1976 fra faderen.
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kostald fra 1969, spaltestald til
ungkvæg fra 1978, roekammer fra 1978 ombygget til kalve i 1989, lade fra 1976 om
bygget til kalvestald med dybstrøelse i 1989, maskin- og foderhus begge fra 1989 samt
gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve
af racen SDM samt 8 årsammekøet og 8 ungdyr af racen Limousine, desuden er der 3
heste. Plangteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 3 markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
JULIANEHÅBVEJ 52, "SANDAGERGAARD", STORE JYNDEVAD, 6360 TINGLEV, tlf. 74648227.
KNUD ÅGE BUCH, landmand,
født d. 18.-4.-1951, søn af Edith
Cathrine og Jens Peter Buch,
gift d. 18.-4.-1981 med Birgit
Elna Johansen, rengøringsassistent,
født d. 7.-11.-1952, datter af
Helene og Jens Werner Johansen.
Parret har børnene: Gertrud He
lene, født d. 20.-10.-1972, Jens Ole, født d. 4.-1.-1975 og Marianne, født d. 4.-12.1976. K.Å.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra fa
deren. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som er udflyttet fra Flensborgvej
46, 6360 Tinglev.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., 3,5 ha. er eng. Der er
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1978, spaltestald til ungkvæg fra 1982 og maskinhus fra 1990. Gården drives med en
besætning på 50 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2
heste. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

JYNDEVADGÅRDVEJ 6, "ØSTER
GÅRD", STORE JYNDEVAD,
6360 TINGLEV, tlf. 74-648476.
VISTI FRANDSEN, gårdejer, født
d. 25.-2.-1949, søn af Bothilde
Christine og Holger Frandsen,
gift d. 22.-3.-1974 med Inger
Margrethe Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 29.-10.-1946,
datter af Helene og Jens Niel
sen. Parret har børnene: Morten,
født d. 1.-10.-1973, Trine, født
d. 18.-6.-1978 og Dorte, født d. 11.-9.-1985.
V.F. er vurderingsmand for B.R.F. Kredit, han har været på Gråsten Landbrugsskole
og er merkonom i finansieringsfag. Han overtog gården d. 1.-10.-1981 fra Caroline
Hansen. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 112 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. eng. Der er
forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1977 og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade begge fra 1976, kalvestald fra 1983, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 82 årskøer, 120 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker og 3 markvandingsmaskiner. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere.
V.F. ejer og driver også Vejbækvej 7, 6330 Padborg i Bov Kommune. Ejendomsskyld
660.000. Areal 25 ha. Bygninerne er udlejet og jorden drives fra Jyndevadgårdvej 6,
6360 Tinglev.
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KARENSGÅRDVEJ 5, DYBBØLGÅRDE, 6360 TINGLEV, tlf. 74643160.
JES PETER HANSEN, gårdejer,
født d. 7.-12.-1948, søn af Thomine og Fritz Hansen, gift d.
17.-7.-1971 med Anne Marie Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-2.-1951, datter af
Ingrid og Jens Peder Pedersen.
Parret har døtrene: Conny, født
d. 19.- 6.-1972, Margit, født d.
21.-2.-1975, Jonna, født d. 14.-5.-1977, Helle, født d. 2.-8.-1979 og Gitte, født d.
16.-11.-1984.
J.P.H. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1938 ombygget til svinstald i 1978, svinestalde fra 1938 og 1978, maskinhus
fra 1979 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges
1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og gastæt kornsilo.
KARENSGÅRDVEJ 6, DYBBØLGÅRDE, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644741.
RICHARD HANSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1946, søn af Thomine og Fritz Peter Han
sen, gift d. 15.-1.-1972 med Lis Andersen, medhjælpende hustru, født d. 27.-4.-1947,
datter af Andrea og Matthias Hansen. Parret har sønnerne: Henrik, født d.
18.-12.-1972 og Ivan, født d. 8.-9.-1974.
R.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-2.-1967 fra
Christian Rahben.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er af ældre dato og tilbygget flere gange senest i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1924 og 1939, kostald og spaltestald til ungkvæg begge fra
1973, kombineret svine- og hestestald fra 1924 ombygget til kvæg i 1980, 2 minkhuse
fra 1986, lade fra 1974, maskinhus fra 1978 samt 2 gylletanke. Gården drives med en
besætning på 34 årskøer, 43 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM samt en bestand
på 80 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, korn og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og 1 kartoffeloptager. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.
KARLSVRÅVEJ 3, "KARLSVRÅ",
KARLSVRÅ, 6360 TINGLEV, tlf.
74-762386.
NIELS ERIK MATTHIESEN, gård
ejer, født d. 23.-5.-1935, søn af
Eli og Christian Matthiesen, gift
d. 1.-7.-1972 med Elisabeth
Holm, medhjælpende hustru, født
d. 20.-2.-1945, datter af Dora og
Jens Cornelius Holm. Parret har
sønnerne: Martin, født d. 9.-12.1973, Arne, født d. 28.-5.-1976
og Bent, født d. 9.-4.-1979.
N.E.M. har været på Gråsten
Landbrugsskole og er vandsyns
mand for Tinglev Kommune. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 15 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1803 og restaureret i 1953 samt tilbygget med aftægtsafdeling i
1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, spaltestald fra 1982, svinestald
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fra 1792, lade fra 1923, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 28 årskøer, 42 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, korn
silo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
KLOKKEHUSVEJ 3, "KLOKKE
HUS", STOLTELUND, 6360 TING
LEV, tlf. 74-676565.
OTTO WIERPER, gårdejer, født
d. 21.-10.-1932, søn af Anna Ma
ria og Hugo Wierper.
O.W. overtog gården d. 1.-7.1968 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 41
ha., heraf 6 ha. eng. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1929 og maskinhus fra 1955. Der er 1 traktor på gården.
KLOKKEHUSVEJ 6, "EGVAD",
STOLTELUND, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-676640.
HANS A. BEUSCHAU, gårdejer,
født d. 5.-2.-1931, søn af Meta
og Adolf Beuschau, gift d. 6.10.-1956 med Anna B. Petersen,
medhjælpende hustru, født d.
25.-2.-1934, datter af Bothilde
og Peter Thomas Petersen. Par
ret har børnene: Elfriede, født
d. 10.-10.-1957, Christa, født d.
30.-12.-1958 og Hans Kurt, født
d. 31.-1.-1961.
H.A.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1977 fra
svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 41 ha., heraf 8 ha. eng, skov og vej.
Gammelt stuehus er opført omkr. 1800 og et nyt er bygget i 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1949, lade fra 1949 senere ombygget til kvæg samt maskin
huse fra 1977, 1979 og 1988. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 50
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og varm lufts plantørreri.

KNIVSIGVEJ 1, RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647191.
THYRA CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1926, datter af Anne Marie Laurette
og Amdi Kjær, gift d. 30.-11.-1947 med Peter Christiansen, gårdejer, født d. 4.-11.1919, søn af Marichen og Christian Christiansen. Parret har sønnen Amdi, født d.
25.-9.-1953.
T.C. er hjemmeplejer ved Tinglev Kommune. Hun overtog gården d. 1.-11.-1958 fra
faderen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 22,5 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1911, svinestalde fra 1911 og 1967, lade fra 1935 og maskinhus fra 1967. Der
er kornsilo og varm lufts korntørreri.
KNIVSIGVEJ 2, KNIVSIG, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647469.
PETER TOFT CLAUSEN, gårdejer, søn af Petra og Christian Clausen, gift d. 5.10.-1977 med Tenna Merete Nielsen, kontorassistent, født d. 14.-3.-1957, datter af

-91-

Magda og Hans Nielsen. Parret
har børnene: Ryan, født d. 31.3.-1978 og Jeanette, født d. 9.10.-1981.
Peter T. Clausen arbejder som
post. Han overtog halvpart i går
den i 1977 og resten i 1981 fra
faderen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
32 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1868
og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1953, svinestalde fra 1953 og 1977 samt kombineret
lade og maskinhus fra omkr. 1940. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
KORUPMARKVEJ 5, KORUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647550.
CARL SIGFRED HANSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1963, søn af Elin og Lorenz Peter
Hansen, gift d. 29.-9.-1990 med Annette Enhstedt, bankassistent, født d. 11.-7.-1963,
datter af Henriette og Hans Heinrich Enhstedt.
C.S.H. er specialarbejder ved Hartmann i Tønder og har været på Tønder Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 32,3 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 1 ha. er sø og mose. Der
er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1884 og 1972, svinestalde fra 1884 og 1968 begge ombygget til kvæg i
1975-78, lade fra 1976 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion
på 3 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KORUPMARKVEJ 6, KORUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647511.
MARTIN MØLLER, landmand, født d. 2.-9.-1941, søn af Inge Marie og Christian Møl
ler, gift d. 22.-6.-1963 med Marie Fuglsbjerg, børnehavepædagog, født d. 2.-3.-1941,
datter af Kathrine Jepsen og Harald Fuglsbjerg. Parret har børnene: Christian, født d.
17.-11.-1966 og Katri, født d. 2.-3.-1970.
M.M. overtog gården d. 3.-8.-1978 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1872.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 4 ha. er skov og 0,5 ha. er
mose.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1912 og omkr. 1924, kombineret svinestald og garage fra 1943, lade
fra omkr. 1924 og 1950 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduk
tion på 80 årssøer, der sælges 1.600 smågrise årligt, desuden er der 73 gæs. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærske,
kornsilo, varm lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markar
bejdet. På gården er der ind imellem ansat medhjælpere.
KORUPMARKVEJ 12, "AAGAARD", KORUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647165.
KURTH TOFT, gårdejer, født d. 22.-12.-1926, søn af Julie Sofie og Peter Hansen
Toft, gift d. 18.-6.-1948 med Gunder Marie Brodersen, husmor, født d. 24.-10.-1928,
datter af Eline og Carl M. Brodersen. Parret har børnene: Julie, født d. 2.-12.-1948,
Elin, født d. 1.-4.-1951, Peter, født d. 17.-8.-1953, Carl, født d. 17.-12.-1956 og Con
ny, født d. 27.-10.-1960.
K.T. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1953 fra
faderen, som købte den i 1904.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 0,5 ha. er skov.
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kvægstald fra omkr. 1880 ombygget til kartoffelhus i 1989, lade fra 1908 og maskin
hus fra omkr. 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, raps, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kartoffeloptager, tørresilo og varm lufts plantørreri. Gården drives som I/S med
Randi og Peter Toft.

KORUPMARKVE3 20, "HEGNSGAARD", KORUP MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-647378.
BIRTHE PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1950, datter af Margrethe og Niels Callesen, gift d. 30.-9.-1978 med Ervin Petersen, medhjælpende ægtefælle/slagteriarbejder, født d. 26.-7.-1945, søn af Christine og Peter Petersen. Parret har børnene: Kim,
født d. 8.-9.-1976, 3ens, født d. 29.-1.-1980 og Marianne, født d. 30.-12.-1983.
B.P. overtog gården d. 1.-5.-1985 fra Frede Andersen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 28,7 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 0,5 ha. er skov. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg-, svinestald og lade fra 1935 ombygget til kvæg i 1985, desuden er der
foderhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 30 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og 1 mark
vandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KORUPMARKVE3 24, "N0RREM0LH03", KORUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647183.
ANDREAS ANDERSEN BRIX, gårdejer, født d. 23.-4.-1939, søn af Christine og 3es P.
Brix, gift d. 21.-3.-1964 med Elfrieda Mortensen, medhjælpende hustru, født d. 27.5.-1944, datter af Magdalene og Anton Mortensen. Parret har sønnerne: 3es Peter,
født d. 9.-11.-1966 og Lars, født d. 3.-8.-1972.
A.A.B. overtog gården d. 15.-2.-1964 fra faderen, som købte den i 1951.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 6 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1927 og 1970, svinestalde fra 1927 og 1965 begge bruges idag til ungkrea
turer, lade fra 1927 og makinhus fra 1973. Gården drives med en besætning på 32 års
køer og 70 ungdyr af racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KORUPMARKVE3 27, KORUP VESTERMARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647232.
30RGEN 3USTESEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1950, søn af Ellen og Vagn 3ustesen, gift
d. 6.-12.-1974 med Kristine Kristenen, køkkenleder på Løgumkloster Refugie, født d.
29.-2.-1952, datter af Tine og Aksel Kristensen. Parret har børnene: Elin, født d.
30.-6.-1976, Mette, født d. 18.-3.-1979, Annemarie, født d. 17.-6.-1983 og Thomas,
født d. 17.-9.-1987.
3.3. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1975 fra Mads
Madsen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende restaureret, loftet blev udnyttet i 1990. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1899 tilbygget omkr. 1965 og ombygget indvendig
i 1979, svinestald fra 1899 ombygget til kvæg i 1979, kombineret lade og maskinhus
fra 1976, foderhus fra 1974 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på
30 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KORUPVE3 3, KNIVSIG, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647529.
ANDREAS KRYHLMAND, gårdejer, født d. 15.-6.-1944, søn af Kathrine Marie og
Andreas Kryhlmand, gift d. 21.-1.-1967 med Karen Margrethe Nissen, medhjælpende
hustru, født d. 6.-8.-1948, datter af Cecilie og Peter Nissen. Parret har børnene:
Marion, født d. 20.-6.-1967 og Mikael, født d. 17.-6.-1978.
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Andreas Kryhlmand har været på
Riber Kjærgård Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-8.-1979
fra Rolf Andersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
45 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der
er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1866 om- og tilbygget i 1972,
kvægstald fra 1866 ombygget til
ungkreaturer i 1981 og 1986, la
de fra 1973, maskinhus fra omkr.
1965, foderhus fra 1972, gylle
tank og indendørs køresilo. Går
den drives med en besætning på
55 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kultiseeder, 1 vendeplov, kornsilo, varm
lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. På gården anvendes en del husbondafløsning.
KORUPVEJ 7, "SØNDERMARK", KORUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647640.
JENS LARSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1949, søn af Mary og Hans Larsen, gift d.
4.-8.-1985 med Jytte Eni Ellebø, bankbetjent, født d. 1.-12.-1938, datter af Inge
Ellebø. Parret har børnene: Glenie, Sussie, Jimmi, Majbrit og Jonna.
J.L. overtog gården d. 1.-2.-1987 fra Hans Andresen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 15,1 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
omkr. 1950, kombineret lade og maskinhus fra 1978 samt udendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 10 årsammekøer og 12 ungdyr af Limousinekryds, desuden
er der 30 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er
2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KORUPVEJ 10, RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647629.
JØRN BORK, gårdejer, født d. 30.-12.-1963, søn af Christa og Christian Bork, gift d.
15.-12.-1990 med Tina Johnsen, sygehjælper, født d. 27.-11.-1967, datter af Ingrid og
Anders Johnsen.
J.B. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1990 fra
Leif Jørgensen.
Areal 33 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1930, maskinhus fra 1940, foderhus fra 1976 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.

KRAVLUND MØLLEVEJ 5, KRAVLUND, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644615.
HANS HENRIK JENSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1940, søn af Dorothea og Peter
Jensen, gift d. 11.-11.-1978 med Aase Holm, sygehjælper, født d. 15.-4.-1936, datter
af Sinnet og Aage Holm. Parret har børnene: Finn, født d. 27.-12.-1957, Jan, født d.
10.-7.-1959 og Liselotte, født d. 12.-9.-1961.
H.H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Ven
stre, medlem af Kvægbrugsudvalget i Vestslesvisk Landboforening samt medlem af
repræsentantskabet for Kvægavlsforeningen. Han overtog gården d. 10.-3.-1973 fra
Hans Fridrich Carstensen.
Ejendomsskyld 1.870.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 50 ha. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 ombygget til
roerum og kalvestald i 1976, kostald fra 1975, lade fra 1976, maskinhus fra 1979,
gylletanke og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 44 årskøer, 85
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ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriks
kartofler, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg og 1 gastæt
kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper.
KRAVLUND MØLLEVEJ 16, "VESTERBYGAARD", KRAVLUND,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644881.
CHRISTIAN SCHMIDT, gårdejer,
født d. 22.-8.-1923, søn af Kæthe
og Jürgen Schmidt, gift d. 26.2.-1946 med Anna Marie Hollæn
der, medhjælpende hustru, født
d. 1.-5.-1921, datter af Anna
Laue og Chresten Madsen Hol
lænder. Parret har børnene: Anna
Kæthe, født d. 18.-4.-1948, Kirsten Marie, født d. 21.-9.-1952 og Jesper Christian, født d. 2.-6.-1961.
C.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra
Harald Thomsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 1 ha. er skov og 8 ha. er
eng. Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i
1940 og blev genopført med kvægstald, svinestald og lade, kvægstalden er i 1973
ombygget til svinestald, desuden er der kombineret lade og maskinhus fra 1973. Går
den drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges 1.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 1
traktor, 2 markvandingsanlæg og 1 varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn.
KRAVLUNDVEJ 32, KRAVLUND
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74644923.
HENNING KONGSTED, gårdejer,
født d. 18.-12.-1959, søn af Ing
rid og Laurits Kongsted.
H.K. er ansat på foderstoffirma
et i Tinglev. Han overtog gården
d. 1.-6.-1988 fra faderen.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 11
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890
og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1890 tilbygget omkr.
1956, svinestald ombygget til hestestald i 1970 samt maskinhus fra 1963. Gården dri
ves med en besætning på 5 årsammekøer og 6 ungdyr af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og lucerne. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges lidt i høst.

KRISTIANSHÅBVEJ 4, LUND,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762581.
JØRGEN PETER THOMSEN,
gårdejer, født d. 29.-7.-1944, søn
af Anne Margrethe og Jens M.
Thomsen, gift d. 24.-10.-1970
med Petra Petersen, medhjælpen
de hustru, født d. 29.-3.-1949,
datter af Hanne M. og Carl H.
Petersen. Parret har børnene:
Renate, født d. 1.-5.-1972, Hen-
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rik, født d. 7.-9.-1973 og Dorthe, født d. 15.-8.-1978. J.P.T. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Christian Jespersen Lund.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 8 ha. er eng og mose. Der
er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1980-81. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, lade fra
1979 og gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 45 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer, andel i mejetærsker og 1 varm lufts plantørreri.

KRISTIANSHÅBVEJ 5, "KRISTIANSHÄB" LUND MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-761138.
RENÉ BUNCH, gårdejer, født d. 2.-7.-1956, søn af Lis og Sten Bunch, gift d. 14.-1.1984 med Ulla Hansen, medhjælpende hustru, datter af Agnete og Børge Hansen.
Parret har døtrene: Christina, født d. 6.-7.-1972, Charlotte, født d. 10.-8.-1974 og
Louise, født d. 13.-8.-1984.
R.B. er lejrchef på Lakolk Camping samt politiassistent og premierløjtnant af Reser
ven ved Den Kongelige Livgarde. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Christian Pe
tersen. Gården er bygget i 1762 af kong Frederik V og opkaldt efter Christian VII.
Areal 30 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1762 og restaureret fra 1984-89. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1762, svinestald fra 1968, lade fra 1956 og maskinhus fra 1864. Gården
drives med en besætning på 10 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Skotsk Højland,
desuden er der æsler, zebraer og lamaer. Der er 2 traktorer, 1 ølvogn til markfodring,
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KULKÆR VEJ 4, RENS MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648222.
GUNNAR CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1966, søn af Annemargrethe og
Peter Christensen, gift d. 12.-5.-1990 med Kirsten Bork, fotolaborant, født d.
27.-1.-1969, datter af Grete og Paul Bork.
G.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-3.-1987 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 62 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1904, kostald fra 1960 ombygget i 1978 og 1981, lade fra 1970, maskinhus
fra 1981 og gylletank. Gården drives med besætning på 48 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
KULKÆR VEJ 8, RENS MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648464.
HELMUT JOHANNSEN, gårdejer, søn af Anne og Siewert Johannsen.
H.J. er pedel. Han overtog gården d. 1.-12.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Areal 33 ha., heraf 1,5 ha. plantage. Der er bortforpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1870 og svinestald fra 1870. Der er 1 traktor på gården.
KULKÆRVEJ 10, RENS MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648441.
FINN BENNETZEN, gårdejer,
født d. 4.-6.-1964, søn af Sonja
Jensen, gift d. 22.-9.-1990 med
Merete Meier, født d. 15.-6.-1962,
datter af Louise og Andreas Mei
er. Parret har sønnen Lars, født
d. 15.-10.-1989.
F.B. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
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tioner.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1767 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1966. Gården drives med en besætning på 21 årskøer, 20
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KVÆRNHOLTVEJ 11, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762356.
ANDREAS KLINDT, gårdejer,
født d. 16.-4.-1929, søn af Anne
Christine og Johannes Klindt,
gift d. 3.-6.-1954 med Anne
Christel Berg, medhjælpende hu
stru, født d. 3.- 6.-1930, datter
af Marie og Lorenz Berg. Parret
har døtrene: Marianne, født d.
25.-9.-1958 og Renate, født d.
1.-11.-1959.
A.K. overtog gården d. 1.-10.-1964 fra svigerforældrene.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, svinestald
fra 1926 senere ombygget til kvæg samt kombineret lade og maskinhus fra 1977.
Gården drives med en besætning på 16 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
KVÆRNHOLTVEJ 15, "BOSKOV", BOSKOV, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762549.
REINHARD HANSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1940, søn af Magda og Hans Peter Han
sen, gift d. 6.-11.-1965 med Mette Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-9.-1939,
datter af Hansine og Hans Peter Thomsen. Parret har sønnen Søren, født d. 17.-11.1968. R.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1966
fra Thomas Friedrichsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 43,5 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Der er forpagtet
14 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, spaltestald
fra 1972, lade fra 1983, maskinhus fra 1969, gylletank og indendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 36 årskøer, 40 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, andel i meje
tærsker, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.

KVÆRNHOLTVEJ 20, KVÆRNHOLT, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74-762364.
VALTER MATHIESEN, landmand,
født d. 13.-2.-1958, søn af Ellen
og Marius Peter Mathiesen, bor
sammen med Helen Mortensen,
specialarbejder, født d. 16.-5.1958, datter af Annemargrethe
og Jacob Ravn. Parret har døt
rene: Rikke, født d. 13.-10.-1983
og Litten, født d. 9.-1.-1981.
V.M. er slagteriarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-12.-1985 fra faderen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 25 ha., der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1928 tilbygget omkr. 1965, svinestald fra 1928 og lade fra 1975. Gården
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kryds. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KVÆRNHOLTVEJ 24, "KVÆRNHOLTGÅRD", KVÆRNHOLT, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74-762365.
EDLEF PAULSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1935, søn af Caroline og Hans Christian
Paulsen, gift d. 17.-2.-1978 med Asta Hansen, medhjælpende hustru, født d. 7.-8.1936, datter af Anna Marie og Albert Hansen. Parret har sønnen Stefan, født d.
6.-8.-1978.
E.P. har været på Gråsten og Nordisk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.12.-1965 fra Andreas Reinholdt.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., 8 ha. er skov. Der er
forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1877, kostald og lade begge fra 1972, maskinhus fra 1969, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
raps, ærter og græsfrø samt træ til tømmer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo, varm lufts korntørreri samt træfyr.
LENDEMARK 3, LENDEMARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762492.
KURT BONNICHSEN, gårdejer,
født d. 17.-11.-1935, søn af Anna
Helene og Andreas Boysen Bonnichsen, gift d. 5.-11.-1960 med
Soffi Paula Andresen, medhjælpen
de hustru, født d. 15.-4.-1940,
datter af Marie og Hans Andre
sen. Parret har børnene: Hans
3ørg, født d. 22.-10.-1961, Ilse,
født d. 3.-1.-1963, Rolf, født d. 17.-12.-1964 og Anna, født d. 28.-9.-1977.
K.B. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra
Benned Hansen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1967 om- og tilbygget i 1972, svinestald fra 1881 ombygget til kalve i 1969,
lade fra 1980 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 30 årskøer
og 120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, 1 kornsilo, varm lufts kontørreri, staldvarme til stuehus samt 2 kraftfoder
siloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LENDEMARK 49, LENDEMARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762490.
HANS CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 4.-4.-1947, søn
af Gerda og Markus Hansen.
H.C.H. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
halvpart i gården i 1973 og re
sten d. 1.-1.-1984 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
45 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 7 ha.
er skov, 2,5 ha. er mose og 2 ha. er eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1877 om- og tilbygget i 1973, svinestalde fra 1877 og 1969, lade fra 1972,
maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 50
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Simmentaler, desuden er der en svineproduktion på 18 årssøer, der produceres 350
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og ærter. Der
er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn.

LENDEMARK 69, LENDEMARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762264.
3ENS HANSEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 19.-6.-1925, søn
af Abeline Cathrine og Peter
Boysen Christensen, gift d. 25.9.-1949 med Katrine Nissen, med
hjælpende hustru, født d. 19.-11.1922, datter af Christine og Pe
ter Nicolaj Nissen. Parret har
børnene: Boy Peter, født d. 22.8.-1950 og Lisbeth, født d. 15.-11.-1959.
3.H.C. overtog gården i 1949 fra moderen. Nuværende ejere er 6. og 7. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1790. Gården drives som et I/S mellem
3.H.C. og sønnen Boy Peter.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 50 ha., 5,5 ha. er skov og 10 ha.
er eng.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, svinestald fra 1965 ombygget til kvæg i 1970, lade fra 1959, maskinhus
fra 1972 og halmlade fra 1980. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 110
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler.
Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korn
tørreri.

LENDEMARK 71, LENDEMARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762303.
LAURIDS LUND HANSEN, gård
ejer, født d. 3.-7.-1959, søn af
Sofie og Peter Hansen, gift d.
4.-3.-1988 med Conni Marie
Wortmann, født d. 8.-5.-1963,
datter af Ingeborg og Asmus
Wortmann. Parret har datteren
Anne Sofie, født d. 23.-11.-1988.
L.L.H. arbejder på maskinstation
og har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 6 ha. er eng og mose.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fa 1927, svinestald fra 1927 senere ombygget til kvæg, lade fra 1927 og maskin
hus fra 1990. Gården drives med en besætning på 16 årsammekøer og 20 ungdyr af
blandet Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler.
Der 3 traktorer, 1 kornsilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
L. KNIVSIGVE3 6, KNIVSIG, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647325.
3OHAN SCHRØDER, landmand, født d. 17.-8.-1924, søn af Christiane og 3acob Schrø
der, gift d. 21.-2.-1954 med Ellen 3ensen, husmor, født d. 13.-10.-1933, datter af
Marie og Christian 3ensen. Parret har sønnerne: 3acob Christian, født d. 23.-10.-1958,
3ørn, født d. 21.-3.-1960 og Gunnar, født d. 21.-9.-1966.
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Johan Schrøder overtog gården d.
1.-5.-1954 fra farbroderen Peter
Nicolaisen Schrøder.
Ejendomsskyld 550.000. Areal
18,9 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der
er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og re
staureret i 1961. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald
samt lade alle fra 1961 og ma
skinhus fra 1980. Gården drives
med en besætning på 15 årskøer
og 30 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 60
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
L. KNIVSIGVEJ 11, LILLE KNIV
SIG, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
7^-647344.
CHRISTIAN HANSEN, landmand,
født d. 18.-3.-1933, søn af Chri
stine og Jens Hansen, gift d.
15.-4.-1954 med Anni Christen
sen, hjemmehjælper, født d. 24.9.-1932, datter af Anne og Ivar
Christensen. Parret har børnene:
Jens, født d. 8.-1.-1954, Heinke,
født d. 27.-1.-1956, Kurt, født d.
6.-1.-1957, Conni, født d. 29.-12.-1960, Gerd, født d. 12.-9.-1966 og Tina, født d.
16.-1.-1971.
C.H. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på går
den. Ejendomsskyld 660.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningern består af kvæg- og
svinestald begge fra 1960, lade fra 1970 senere ombygget til kvæg samt maskinhus fra
omkr. 1975. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
L. KNIVSIGVEJ 16, KNIVSIG, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647163.
JOHANNES HANSEN JUHL, landmand, født d. 4.-9.-1925, søn af Sofie Marie og Hans
Detlefsen Juhl, gift d. 22.-9.-1975 med Kirsten Selimer Andersen, medhjælpende hu
stru, født d. 8.-6.-1934, datter af Kjersten og Hans Andersen. Parret har døtrene:
Hanne, født d. 28.-6.-1958, Jytte, født d. 19.-11.-1961 og Anette, født d. 25.-5.-1970.
J.H.J. overtog gården d. 1.-8.-1957 fra Peter T. Holm.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 15 ha. Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1938 samt kombineret
lade og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 12 årskøer, 14 ungdyr
og 6 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

L. KNIVSIGVEJ 18, RAVSTED,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647255.
FREDERIK ESCHELSEN, gård
ejer, født d. 24.-2.-1947, søn af
Cecilie og Eschel Eschelsen, gift
d. 27.-5.-1972 med Margit Iver
sen, medhjælpende hustru, født
d. 9.-4.-1952, datter af Marie og
Jørgen Iversen. Parret har børne
ne: Kim, født d. 25.-12.-1973,
Klaus, født d. 23.-10.-1976 og
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Malene, født d. 17.-8.-1981.
F.E. overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Johan Schrøder.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 23 ha., 1 ha. er skov. Der er
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald
fra 1972, goldso- og slagtesvinestald fra 1979, lade med kornsiloer samt maskinhus
begge fra 1977 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der
sælges 100 smågrise og 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rende
graver, 2 gyllevogne, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri, staldvarme til stuehus samt 2
gastætte kornsiloer.

L. KNIVSIGVEJ 28, HEJSEL, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-637376.
LORENZ CHRISTIAN JØRGENSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 13.-9.-1964, søn af
Inge Margrethe og Villy Schmidt, gift d. 2.-5.-1987 med Birgit Minte, husassistent,
født d. 10.-8.-1964, datter af Gerda og Paul Hermann Ludvig Minte. Parret har sønner
ne: Karsten, født d. 22.-4.-1988 og Torben, født d. 8.-8.-1990.
L.C.J.S. er tankbilschauffør ved Ravsted Mejeri og tillidsmand for Sønderjydsk Skole
forening. Han overtog gården d. 1.-3.-1985 fra faderen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 20,6 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er frasolgt 1,2 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret efter brand i 1986-87. Avlsbygningerne
består af maskinhus fra 1987, kvæg- og svinestald brændte i 1986. Gården drives med
en besætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LOVTRUPVEJ 1, LOVTRUP,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644276.
FRIEDRICH JESSEN, gårdejer,
født d. 21.-1.-1941, søn af Anna
Henriette og Paul Jessen.
F.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole og er medlem af
Menighedsrådet. Han overtog går
den d. 1.-7.-1967 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er frasolgt 7 ha., 2,5 ha. er
udyrket areal.
Stuehuset er opført i 1909 og tilbygget i 1941. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1909 ombygget indvendig i 1970, svinestald fra 1909 ombygget til kalvebokse i
1945, hestestald m.m. ombygget til svinestald i 1945, lade fra omkr. 1939 og maskin
hus fra 1975. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 45 ungdyr af racen
SDM samt en slagtesvineproduktion på 120 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LOVTRUP VESTERMARK 11,
LOVTRUP VESTERMARK, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644581.
JØRGEN CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 26.-8.-1944, søn af
Anna og Christian Christiansen.
J.C. har været på Tinglev Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1978 fra faderen. Går
den har været i slægtens eje gen
nem flere generationer.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal
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Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg-, svinestald og lade fra 1913 ombygget til kostald i 1975, dybstrøelses
stald fra 1991, svinestald fra 1970, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1913. Gården
drives med en besætning på 40 årsammekøer og 40 ungdyr af racen Simmentaler samt
120 stude og ungdyr. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
3.C. ejer og driver også Åbenråvej 64, Lovtrup, Tinglev. Ejendomsskyld 1.050.000.
Areal 48 ha., heraf 4,5 ha. skov. Bygningerne er frasolgt.
LOVTRUP VESTERMARK 15, LOVTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644578.
3ES ASMUS og MATHIAS JESSEN, gårdejere. 3.A.3. er født d. 24.-10.-1947, og M.J.
er født 5.-2.-1934, sønner af Luise og Mathias Jessen.
Brødrene overtog gården d. 1.-4.-1973 fra faderen og onklen Hans Jessen. Gården har
været i slægtens eje fra omkr. 1700.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 10 ha. er eng. Der er
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1868 om- og tilbygget i 1977, svinestald fra 1971, maskinhus fra 1973, foder
hus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 100 ung
dyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt
staldvarme til stuehus.

LOVTRUP VESTERMARK 16, LOVTRUP VESTERMARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74643512.
DICTER FRIES, gårdejer, født d. 12.-4.-1955, søn af Anne Marie og Egidius Fries, gift
d. 2.-9.-1978 med Gitte Nissen, medhjælpende hustru, født d. 7.-10.-1957, datter af
Thora og Jørgen Nissen. Parret har børnene: Henriette, født d. 3.-7.-1982, Torben,
født d. 29.-11.-1985 og Solveig, født d. 1.-3.-1991.
D.F. har været på Tinglev og Gråsten landbrugsskoler, han er medlem af Leverandør
udvalget for Mejeriet i Bylderup Bov. Han forpagtede gården fra d. 1.-5.-1980 til over
tagelsen d. 31-4.-1985 fra onklen Theodor Petersen. Nuværende ejer er 4. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha., der er 2,5 ha. skov og
mose samt 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1863 og senest restaureret fra 1985-91. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1863 ombygget i 1980, spaltestald fra 1986, svinestald ombygget til
kalve i 1980, lade fra 1926 ombygget til foderhus i 1986, maskinhus fra 1985, gylle
tank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 45 ungdyr
og 25 slagtekalve af racerne SDM og DRK, desuden er der 2 får. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn
silo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 skoleelev.
LOVTRUP VESTERMARK 25,
LOVTRUP VESTERMARK, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644754.
LUCIE JESSEN, gårdejer, født d.
2.-2.-1940, datter af Anne Marie
og Sonnik Bech, gift d. 22.-3.-1969
med Peter Jessen, landmand,
født d. 13.-5.-1940, søn af Luise
og Mathias Jessen. P.J. døde i
1990. Parret fik børnene: Anne
Marie, født d. 9.-10.-1970, Bente
Luise, født d. 8.-7.-1972, Mathias
Robert, født d. 30.-9.-1975 og Sven, født d. 21.-6.-1980.
Gården blev overtaget d. 27.-3.-1967 fra Christian Frees, en fætter til P.J.
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Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1922 ombygget indvendig i 1975, spaltestald fra 1974, maskinhus fra omkr.
1982, foderhus fra omkr. 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 20
årsammekøer og 60 ungdyr af racen Simmentaler samt blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.
Sønnen Mathias hjælper til på gården.

LOVTRUP VESTERMARK 31, "NYBRO", LOVTRUP VESTERMARK, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-642420.
KAJ JESSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1960, søn af Margrethe og Thomas Jessen, gift
d. 7.-6.-1986 med Emma Schou, medhjælpende hustru, født d. 28.-3.-1965, datter af
Kirstine og Peter Schou. Parret har børnene: Helle, født d. 27.-7.-1987 og Filip, født
d. 7.-3.-1991.
K.J. har været på Gråsten og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.8.-1986 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 48,5 ha., heraf 1 ha. eng og mose samt 10 ha. eng.
Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1927 tilbygget i 1972 og ombygget i 1986 til spaltestald, svinestald fra 1927
senere ombygget til spaltestald til kvæg, lade fra omkr. 1975, maskinhus fra 1981,
foderhus fra 1988, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på
45 årskøer, 50 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo
og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LOVTRUP VESTERMARK 32,
LOVTRUP VESTERMARK, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644162.
PETER KRUSE-JESSEN, gård
ejer, født d. 21.-4.-1929, søn af
Mette og Peter Henrik Jessen,
gift d. 15.-11.-1952 med Anne
Margarethe Schattulat, medhjæl
pende hustru, født d. 4.-8.-1931,
datter af Minna og August Schattullat. Parret har børnene: Peter
Henrik, født d. 23.-6.-1958 og

Tove Anette, født d. 18.-3.-1963.
P.K.J. er formand for Uge Forsamlingshus og medlem af repræsentantskabet for Syd
bank Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-10.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 1 ha. er skov og 1 ha. er
mose. Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald af ældre dato ombygget i 1968, svinestald fra 1923, lade fra 1938, maskin
hus fra 1972 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 40
ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 10 årssøer, der
produceres 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
skoleelev.

LUNDMARKVEJ 3, "PEKBORG", LUND, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762366.
MAGNUS NIELSEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1924, søn af Bothilla og
Martin Christian Christensen, gift d. 25.-4.-1952 med Cecilie Kjerstine Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 13.-9.-1928, datter af Augusta og Hans Jensen. Parret har
børnene: Martin Christian, født d. 27.-7.-1953, Hans Ejgild, født d. 13.-5.-1955, Bo,
født d. 11.-4.-1958, Jytte Auguste, født d. 7.-1.-1963, Lissi, født d. 21.-9.-1964 og
Mogens, født d. 8.-11.-1976.
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tagelsen i 1960 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har væ
ret i slægtens eje siden 1840.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1947, svinestald fra 1966 samt kombineret lade og maskinhus fra 1976. Går
den drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 420 smågrise og 25 slag
tesvin årligt, desuden er der 8 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

LUNDMARKVEJ 5, LUND MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762519.
CHRISTIAN ESKILDSEN THOMSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1941, søn af Anna og Jens
Thomsen, gift d. 2.-12.-1972 med Ingeborg Cathrine Nissen, medhjælpende hustru, født
d. 28.-11.-1949, datter af Metha og Martin Nissen. Parret har børnene: Jens Martin,
født d. 25.-4.-1973, Anne Merete, født d. 12.-7.-1975, Hermann, født d. 8.-12.-1980 og
Gerhard, født d. 13.-2.-1983.
C.E.T. overtog gården i 1960 fra Anne Lene Boysen og Bothilde Caroline Feddersen. I
1960 lå ejendommen på Lundvej, men blev flyttet til Lundmarkvej 5, hvor der er
opført nye bygninger fra 1973-75.
Ejendomsskyld ca. 1.800.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 43 ha., 6 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1975 og tilbygget i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1973, lade fra 1975, maskin- og foderhus begge fra 1989 samt gylletank. Gården
drives med en besætning på 32 årskøer, 52 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker og
1 varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
C.E.T. ejer og driver også Lundmarkvej 7, 6372 Bylderup Bov. Ejendomsskyld 610.000,
areal 11 ha.

LUNDVEJ 3, "ØSTERGÅRD",
LUND, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74-762355.
JENS PETER HANSEN, gårdejer,
født d. 19.-6.-1938, søn af Magda
og Hans Peter Hansen.
J.P.H. har været på Hillerød
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-6.-1970 fra moderen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
56 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 3 ha. skov og mose samt 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1914, svinestald fra 1963 og maskinhus fra 1957. Gården drives med en besætning på
27 årskøer og 35 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDVEJ 7, LUND, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762245.
PETER HANSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1960, søn af Anita og Hans Hansen.
P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1987 fra
Andreas Andresen.
Areal 40 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1913 og 1988, svinestald og lade begge fra 1974, maskinhus fra 1987, foder
hus fra 1988 og gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 42 ungdyr
og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1
skoleelev.
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LUNDVEJ 16, LUND, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762296.
HEINRICH JØRGENSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1921, søn af Bothilde og Christian
Jiirgensen, gift d. 24.-4.-1954 med Marga Winther, medhjælpende hustru, født d. 6.8.-1933, datter af Louise og Jens Winther. Parret har børnene: Bothilde, født d. 18.1.-1959, Louise, født d. 9.-1.-1962 og Christian, født d. 3.-1.-1966.
H.J. er overtog gården d. 1.-1.-1958 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1830.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført omkr. 1790 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1927. Gården drives med en besætning på 14
årskøer og 32 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 medhjælper.
LUNDVEJ 31, LUND, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762556.
HOLGER WOLFF, landmand, født d. 10.-6.-1949, søn af Hansine og Ludevig Wolff,
gift d. 19.-6.-1971 med Christine Marie Jensen, køkkenassistent, født d. 9.-3.-1953,
datter af Anna og Anders Jensen. Parret har døtrene: Charlotte, født d. 15.-4.-1974
og Veronika, født d. 4.-2.-1981.
H.W. overtog gården d. 1.-8.-1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 40 ha., 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1934 gennemrestaureret i 1972 og derefter løbende. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1951, 1973 og 1990, svinestalde fra 1951 og 1965, lade
fra 1951, maskinhuse fra 1977 og 1984 samt gylletank. Gården drives med en besæt
ning på 34 årskøer, 34 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM samt 7 årsammekøer, 3
ungdyr og 3 slagtekalve af racen Charolais, desuden er der en slagtesvineproduktion
på 70 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri og kold lufts plantørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
LYSEGVEJ 4, BOLDERSLEV
SKOV, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74- 646186.
SOFUS LORENZEN SKØDT, hus
mand, født d. 22.-10.-1925, søn
af Sophie og Niels Peter Skødt,
gift d. 20.-12.-1952 med Bodil
Petersen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-4.-1927, datter af An
na og Peter Petersen. Parret har
børnene: John, født d. 3.-11.-1954,
Alice, født d. 6.-11.-1957 og An
na, født d. 20.-4.-1961.
S.L.S. er fhv. kasserer for Husmandsforeningen. Han overtog gården i 1951 fra Jord
lovsudvalget.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952, svinestalde fra 1952 og 1967, garage og maskinhus begge fra 1959
samt lade fra 1980. Gården drives med en besætning på 5 årskøer og 10 ungdyr af
blandet race samt en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres 250 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LYSEGVEJ 10, BOLDERSLEV SKOV, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646328.
HARRY NIELSEN, landmand, født d. 7.-6.-1920, søn af Abelone Rasmine og Peter
Nielsen, gift d. 29.-3.-1951 med Anna Maria Hansen, medhjælpende hustru, født d.
20.-12.-1926, datter af Sofie og Jørgen Hansen. Parret har børnene: Holger, født d.
16.-9.-1946, Bent, født d. 14.-3.-1954, Lis, født d. 12.-1.-1957 og Tonny, født d.
19.-8.-1962.
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Harry Nielsen har været på Høng
Husmandsskole og er fhv. formand
for Løjt Husmandsforening. Han
overtog gården d. 1.-6.-1971 fra
Anker H. Petersen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal
13,5 ha., heraf 0,3 ha. fredsskov.
Stuehuset er opført i 1952 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstaid fra 1952,
kostald og lade fra 1952 ombyg
get til kostald i 1972, svinestalde fra 1952 og 1968, lader fra 1952 og 1972, maskinhus fra 1972 og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 25 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LYSEGVEJ 18, "ADELKÆR",
BOLDERSLEV SKOV, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646196.
ANDREAS HANSEN, gårdejer,
født d. 19.-10.-1938, søn af Ma
rie og Nikolaj Hansen, gift d.
23.-10.-1965 med Ester Schultz
Petersen, børnehavepædagog/medhjælpende hustru, født d. 28.-8.1942, datter af Johanne og Fritz
Petersen. Parret har børnene:
Merete, født d. 17.-8.-1966, As
ger, født d. 5.-5.-1968 og Maria, født d. 15.-2.-1980.
A.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra
Paul Thomsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 6 ha. er skov. Der er
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952 om- og tilbygget i 1974, svinestald fra 1967 ombygget til spaltestald i
1990, lade fra 1963, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en besætning
på 40 årskøer, 52 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt, desuden er der 1 ged og 1 æsel. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri og
fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E.S.P. ejer Bolderslevskovvej 45, 6392 Bolderslev. Ejendomsskyld 450.000, areal 7 ha.
Hun overtog gården fra sin far.

LØGUMKLOSTERVEJ 5,
TERKELSBØL, 6360 TING
LEV, tlf. 74-644485.
BENT SCHRØDER, gårdejer,
født d. 22.-12.-1943, søn
af Else og Peter Schrøder.
B.S. er medlem af bestyrel
sen for Husmandsforeningen
og af Tønder Amts Indkøbs
forening. Han overtog går
den d. 1.-1.-1973 fra fa
deren.
Ejendomsskyld 720.000.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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til ristestald i 1975, maskinhus fra 1972 og foderhus fra 1965. Gården drives med en
besætning på 22 årskøer, 28 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
skoleelev.
LØGUMKLOSTERVEJ 9, "PÅ
HJØRNET", TERKELSBØL, 6360
TINGLEV.
ANTON LUDWIG ECKHOLDT.
Omtales under Terkelsbøl Bygade
40, 6360 Tinglev.
A.L.E. overtog gården d. 1.-12.1968 fra Jes Petersen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 38
ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840
og tilbygget i 1981. Avlsbygnin
gerne består af løsdriftsstald fra 1981. Gården drives sammen med Terkelsbøl Bygade
40, 6360 Tinglev.

LØGUMKLOSTERVEJ 15, HEDS,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644194.
HEINRICH NISSEN, gårdejer,
født d. 23.-9.-1937, søn af Laura
og Antoni Nissen, gift d. 3.-8.1963 med Karin Callesen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-7.1937, datter af Magdalene og
Nis Callesen. Parret har børne
ne: Tommy Antoni, født d. 22.10.-1964, Hella, født d. 30.-5.1967 og Heidi, født 16.-6.-1972.
J.N. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Hans
Johannsen.
Ejendomsskyld 23 ha., heraf 1,5 ha. mose. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-,
svine- og hestestald samt lade og foderhus alle fra 1922, svinestald fra 1974 delvis
ombygget til kvæg i 1985, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 20 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM samt en
svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LØGUMKLOSTERVEJ 18, HEDS, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644195.
SØNKE JÜRGENSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1952, søn af Maricken pg Christian Peter
Jürgensen, gift d. 17.-5.-1980 med Anna Cathrine Jürgensen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-1.-1957, datter af Dina og Heinrich Jürgensen. Parret har døtrene: Katja,
født d. 3.-8.-1982, Sara, født d. 7.-10.-1984 og Nanna, født d. 27.-11.-1990.
S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er vandsynsmand i Tinglev Kommune.
Han forpagtede gården fra d. 1.-1.-1982 til overtagelsen d. 1.-1.-1987 fra faderen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 60 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1965 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kostald og
lade begge fra 1978, spaltestald fra 1982, svinestald ombygget til maskinhus i 1983,
maskinhus fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 44 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt 17 årsammekøer, 8
ungdyr og 9 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
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kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

LØGUMKLOSTER VEJ 25, HEDS,
6360 TINGLEV, tlf. 74-647143.
HANS FREDERIK CALLESEN,
gårdejer, født d. 6.-4.-1954, søn
af Mette og Hans Christian Callesen, gift d. 14.-10.-1977 med
Inge Marie Ehmsen, medhjælpen
de hustru, født d. 9.-12.-1955,
datter af Margarethe og Boy
Ehmsen. Parret har børnene:
Anita, født d. 14.-1.-1980, Ben
ny, født d. 7.-11.-1981, tvillin
gerne Denis og Kenneth, født d.
10.-5.-1985 samt Heidi, født d.
27.-4.-1989. H.F.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-10.-1982 fra Anthoni Høeg.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 1 ha. er skov og 0,5 ha. er
mose. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret fra 1982-90. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1914 ombygget til kvæg i 1982 samt tilbygget med
ungdyrstald i 1983, kombineret lade og maskinhus fra 1982 samt gylletank. Gården
drives med en besætning på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØGUMKLOSTERVEJ 51, BREDEVAD, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647131.
ANTON SCHMIDT, gårdejer, født d. 7.-2.-1926, søn af Anne Christine og Hans
Schmidt, gift d. 29.-10.-1952 med Sonja Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 22.3.-1931, datter af Helga og Paul Nielsen. Parret har døtrene: Birgit, født d. 31.-3.1954 og Conni, født d. 29.-1.-1958.
A.S. har gennem flere år været medlem af bestyrelsen for Mejeriet. Han overtog
gården d. 1.-11.-1957 fra Andreas Blom.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 14 ha., der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1959 ombygget til svin i 1985, svinestald fra 1959, lade fra 1978 og
maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produ
ceres 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
LØGUMKLOSTERVEJ 57, BRE
DEVAD, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74-647496.
PAUL BUCKA, gårdejer, født d.
1.-10.-1935, søn af Anna og Tho
mas Bucka, gift d. 27.-5.-1961
med Ina Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-1.-1939, dat
ter af Maria og Nicolai Hansen.
Parret har børnene: Elke, født d.
13.-6.-1962, Christian, født d.
11.-7.-1964, Antje, født d. 5.9.-1967 og Inge, født d. 11.-9.-1971.
P.B. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra svi-
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gerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1928 og 1973 begge tilbygget i 1990, svinestald fra 1928 ombygget til kvæg
i 1976, maskinhus fra 1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
P.B. ejer og driver også Bredevadvej 15, 6372 Bylderup Bov. Areal 21,5 ha.
LØGUMKLOSTER VEJ 60, BREDEVAD, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-647497.
FOLMER SØBY, gårdejer, født d.
17.-9.-1930, søn af Helga Marie
Kirstine og Mads Peter Jensen
Søby, gift d. 21.-7.-1959 med
Ingrid Hansine Lundgård Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-9.-1936, datter af Inge Marie
og Peder Thorkild Hansen. Parret
har børnene: Peder, født d. 6.8.-1960, Anne Merete, født d. 3.-5.-1962 og Lars, født d. 3.-9.-1965.
F.S. har været på Lægård Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for
Slagteriregion Syd og er formand for Husdyrvoldgiftsrådet i Tønder Gammel Amt. Han
overtog gården d. 1.-8.-1964 fra Hans Lorenzen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 25 ha., der er forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret fra 1971-78. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1969 og 1971, svinestald fra 1971, lade fra 1973, maskinhuse fra
1969 og 1987 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 29 årskøer,
50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 300 stk.
årligt. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
LØGUMKLOSTER VEJ 82, "BAUNEHØJ", RAVSTED, 6372 BYL
DERUP BOV, tlf. 74-647296.
PETER CHRISTIAN NISSEN,
gårdejer, født d. 24.-7.-1952, søn
af Anna Dorothea og Jacob Nis
sen, gift d. 23.-4.-1976 med Cilli
Petersen, medhjælpende hustru,
født d. 6.-4.-1956, datter af An
na Margaretha og Peter Peter
sen. Parret har døtrene: Ursula,
født d. 27.-2.-1977, Gisela, født
d. 6.-6.-1978, Annika, født d. 19.-2.-1981, Marlene, født d. 29.-6.-1983 og Sabrina,
født d. 5.-4.-1987.
P.C.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra faderen.
Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1942, 1975 og 1988, kombineret lade og maskinhus fra 1988 samt gyl
letank. Gården drives med en besætning på 58 årskøer, 100 ungdyr og 20 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
P.C.N. ejer og driver også Hedsvej 20, Duborg, 6360 Tinglev. Areal 25 ha. Bygninger
ne er frasolgt.
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"BAUNEHØJ", RAVSTED,
6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-647328.
JENS PETER JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 23.-8.1928, søn af Gyde og Ajnar Jørgensen, gift d. 6.12.-1957 med Karen Holst,
medhjælpende hustru, født
d. 29.-1.-1935, datter af
Marie og Jens Holst. Par
ret har børnene: Marie,
født d. 3.-6.-1958, Berit,
født d. 4.-2.-1961, Kaj, født d. 11.-6.-1964 samt tvillingerne Ejnar og Svend, født d.
3.-11.-1970. J.P.J. har været på Tune Landbrugsskole, han har tidligere været vurde
ringsformand for Ravsted og senere Tinglev Kommune samt medlem af repræsentant
skabet for Slagteriregion Syd. Han købte jorden d. 1.-4.-1957 af Staten og byggede
selv gården. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 37,5 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og tilbygget i 1970 og 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1957 ombygget til svin i 1978, svinestalde fra 1957, 1967, 1972 og 1975,
lade fra 1964 tilbygget i 1972, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1969. Gården dri
ves med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges 300 smågrise og 650 slagtesvin
årligt, desuden er der 3 årsammekøer, 3 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, markvandings
anlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.
LØGUMKLOSTERVEJ 86, "LÆR
KEVANGEN", RAVSTED, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-647338.
PEDER JOHANSEN, landmand,
født d. 13.-11.-1928, søn af Eleonora og Hans Johansen, gift d.
26.-7.-1958 med Erna Bladt, med
hjælpende hustru, født d. 7.-2.1935, datter af Christine og Jør
gen Bladt. Parret har børnene:
Jens Ove, født d. 7.-11.-1959,
Lars Ole, født d. 17.-12.-1964 og
Lene, født d. 25.-12.-1966.
P.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han købte jorden d. 1.-10.-1958 af Statens
Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1958, svinestald fra 1958 senere ombygget til kvæg, maskinhus
fra 1968, foderhus fra 1966 og halmlade fra 1978. Gården drives med en besætning på
40 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
LØGUMKLOSTERVEJ 106, "VESTERGAARD", RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-647172.
KLAUS KLING, gårdejer, født d. 15.-5.-1927, søn af Sofie og Andreas Kling, gift d.
20.-2.-1953 med Johanne Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d. 2.-1.-1932,
datter af Anne og Niels Andersen. Parret har børnene: Niels, født d. 10.-10.-1953,
Sonja, født d. 20.-10.-1955, Eva, født d. 23.-4.-1963 og Bjarne, født d. 13.-11.-1965.
K.K. forpagtede gården fra d. 1.-9.-1961 til overtagelsen d. 1.-3.-1967 fra sviger
forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1907.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
44,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha.,
herudover er der 4 ha. frijord.
Der er forpagtet 4 ha.
"Vestergaard"s stuehus er opført
i 1907 og restaureret i 1974.
Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1907 og 1967, spalte
stald fra 1972, svinestald fra
1907 ombygget til kvæg i 1967,
lader fra 1907, 1932 og 1974,
maskinhus fra 1967 og gylletank.
Gården drives med en besætning
på 50 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 50
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
MELLERUP BYGADE 1, MELLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666413.
JEP HANQUIST CALLESEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1958, søn af Anita Marie og
Lorens Hanquist Callesen.
J.H.C. er traktormekaniker. Han overtog gården i 1983 fra Heinrich Johannsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1826 og løbende restaureret senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1826. Gården drives med en bestand
på 200 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
MELLERUP BYGADE 2, MELLE
RUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-666679.
NIS CALLESEN, gårdejer, født
d. 23.-8.-1924, søn af Cathrine
Margrethe og Jep Boysen Calle
sen. N.C. overtog gården d. 1.7.-1960 fra faderen, som købte
den i 1923.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 20
ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 1 ha.
er mose.
Stuehuset er opført i 1917 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra
1917, hestestald fra 1917 ombygget til kvæg i 1960 samt maskinhuse fra 1954 og
1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.

MELLERUP BYGADE 3, MELLE
RUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-666625.
LORENS HANQUIST CALLESEN,
gårdejer, født d. 11.-5.-1926, søn
af Catharina og Jep Callesen,
gift d. 20.-7.-1957 med Anita
Marie Meng, medhjælpende hustru,
født d. 22.-2.-1938, datter af
Marie og Jørgen Meng. Parret
har børnene: Jep, født d. 22.3.-1958, Lis, født d. 27.-4.-1960,
Inge, født d. 6.-1.-1963 og Jør
gen, født d. 23.-9.-1969.
L.H.C. har været på Gråsten
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Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1953 til overtagelsen d. l.-ll.1955 fra Heinrich Thomsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 18,5 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960 ombygget til svin i 1983, svinestald fra 1960, hestestald fra 1856
senere ombygget til garage samt kombineret lade og maskinhus fra 1953. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker, plansilo samt varm lufts korntørreri.
MELLERUP TOFTEVEJ 2, "HØJTOFTEGAARD", MELLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-666678.
JOHANNES CARSTENSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1925, søn af Christine og Carsten
Carstensen, gift d. 26.-2.-1954 med Frida Petersen, medhjælpende hustru, født d.
12.-10.-1931, datter af Margrethe og Marius Petersen. Parret har sønnerne: Finn, født
d. 2.-9.-1956 og Svend Erik, født d. 7.-12.-1960.
J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra
Jørgen Thomsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 47 ha., 2 ha. er skov. Der er
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1928, spaltestald fra 1977, maskinhus fra 1972, foderlade
fra 1989 og gylletank. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 90 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM samt 10 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet race, des
uden er der en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 500 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme
til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 med
hjælper.
NOLDEVEJ 6, NOLDE, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762165.
JENS JOHANSEN GJELSTRUP,
husmand, født d. 16.-3.-1938, søn
af Christine og Anders Jensen
Gjelstrup, gift d. 23.-3.-1967
med Signe Kruhl Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 3.-9.-1941,
datter af Karen Marie og Hans
Frandsen Nielsen. Parret har døtrene: Lone, født d. 28.-4.-1970
og Connie, født d. 5.-6.-1974.
J.J.G. er medlem af bestyrelsen for Grænseegnens Husmandskreds. Han overtog går
den d. 1.-4.-1967 fra Jacob Thomsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 7,5 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935 tilbygget i 1970, svinestald fra 1935 ombygget til kvæg i 1970, kombi
neret lade og maskinhus fra 1975, rundbuehal til maskiner fra 1990 og foderhus fra
1980. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 35 ungdyr og 14 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
NOLDEVEJ 18, NOLDE, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762173.
PETER JESSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1929, søn af Cathrine Marie og
Niels Peter Petersen, gift d. 31.-10.-1959 med Helene Christine Petersen, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-4.-1934, datter af Helene og Lorenz Jordt Petersen. Parret
har sønnerne: Lorenz Peter, født d. 15.-8.-1960, Bent, født d. 31.-10.-1961 og Jens,
født d. 25.-3.-1963.
P.J.P. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra faderen.
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bortforpagtet til sønnen Lorenz Peter, som også har overtaget besætning og maskiner.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1958 samt tilbygget i 1972. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1938, svinestalde fra 1938 og 1970, lade fra 1938, maskin
hus fra 1981 og foderhus fra 1975.
NOLDEVEJ 22, NOLDE, 6272 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762970.
LORENS PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1960, søn af Helene Christine og
Peter Jessen Petersen, gift d. 10.-10.-1987 med Irene Jensen, revisorassistent, født d.
3.-3.-1964, datter af Elisabeth og Andreas Fr. Jensen. Parret har døtrene: Solveig,
født d. 29.-9.-1988 og Lisa, født d. 1.-7.-1990.
L.P.P. har været på Gråsten og Tønder landbrugsskoler. Han overtog gården d. 30.11.-1989 fra moderens fætter Andreas Petersen. Nuværende ejer er 6. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1935 og 1978, lade fra 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 48 årskøer og 59 ungdyr af racerne SDM og DRK. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, kartofler, raps og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 3
markvandingsanlæg, 1 rendegraver, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.
NOLDEVEJ 24, "CHRISTIANSMINDE", NOLDE, 6372 BYLDE
RUP BOV, tlf. 74-762391.
CHRISTIAN PETERSEN JØRGEN
SEN, gårdejer, født d. 24.-9.1930, søn af Emma og Jørgen
Jørgensen, gift d. 12.-5.-1956
med Ingrid Jørgensen, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-3.-1936,
datter af Magda og Theodor Jør
gensen. Parret har børnene: Em
ma, født d. 5.-2.-1957, Jørgen,
født d. 16.-3.-1958, Theodor, født d. 30.-5.-1961 og Susanne, født d. 12.-5.-1971.
C.P.J. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Svend Hansen. Gården blev i 1928 udstykket
fra slægtsgården Noldevej 19.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1928 samt svinestalde fra 1928 og 1975. Gården drives med en
besætning på 26 årskøer og 12 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og
varm lufts plantørreri.

NOLDEVEJ 29, NOLDE, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-762477.
CHRISTIAN ANDRESEN, gårdejer,
født d. 5.-1.-1934, søn af Cathri
ne og Hans Andresen, gift d.
12.-11.-1958 med Helene Loren
zen, medhjælpende hustru, født
d. 9.-5.-1939, datter af Margare
the og Lorenz Peter Lorenzen.
Parret har børnene: Hans, født
d. 22.-3.-1959, Margrethe, født
d. 4.-4.-1960, Erna, født d. 29.10.-1962, Edith, født d. 13.-3.1965, Kurt, født d. 2.-4.-1966 og Franke, født d. 18.-5.-1967.
C.A. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra Tilde
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Berg. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929 senere ombygget til svin, ko- og spaltestalde samt lade alle fra 1976,
svinestald fra 1929, maskinhuse fra 1969 og 1980 samt gylletank. Gården drives med
en besætning på 25 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM samt en svi
neproduktion på 14 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1
medhjælper.
NOLDEVEJ 42, NOLDE MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762258.
HANS PETER BJØRN, husmand,
født d. 31.-10.-1926, søn af Chri
stiane og Niels Peter Bjørn, gift
d. 19.-12.-1950 med Anne Henri
ette Nissen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-4.-1930, datter af Wil
helmine og Anders Nissen. Parret
har døtrene: Yvonne, født d. 14.9.-1951, Myrna, født d. 19.-5.1954, Lilian, født d. 6.-10.-1956
og Sylvia, født d. 5.-1.-1963.
H.P.B. er tidligere formand for Tønder Amts Husmandsforening, fhv. bestyrelses
medlem i Burkal Husmandforening, medlem af bestyrelsen for Samvirkende Sønderjydske Husmandforeninger og er nu menig medlem i Sønderjyllands Jordbrugskommis
sion samt formand for Tønder Amts Indkøbsforening. Han overtog gården d. 1.-10.1950 fra Aske Nielsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1942, lader fra 1962 og 1974 samt maskinhus fra 1968. Gården
drives med en besætning på 16 årsammekøer og 15 ungdyr af Limousinekryds samt en
svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm
lufts korntørreri.
H.P.B. ejer også Sejerslevvej 107, Nr. Sejerslev, 6280 Højer.

NY BOSKOVVEJ 5, BOV MARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762653.
PREBEN THOMSEN, gårdejer,
født d. 5.-6.-1942, søn af Ruth
og Nicolaj Thomsen, gift d. 13.3.-1962 med Nina Hesselballe,
medhjælpende hustru, født d. 2.9.-1940, datter af Astrid og Jens
Hesselballe. Parret har døtrene:
Ulla, født d. 30.-6.-1962, Jette,
født d. 9.-7.-1964 og Tina, født
d. 11.-3.-1967.
P.T. er medlem af bestyrelsen for Grænseegnens Husmandsforening. Han overtog
gården d. 1.-4.-1974 fra Andreas Johansen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1930, gam
mel stuehus ombygget til stald i 1979, spaltestald fra 1979, svinestalde fra fra 1930
og 1976 begge senere ombygget til kvæg, kombinerede lader og maskinhuse fra 1981
og 1990 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 50 ungdyr og
18 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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BOV MARK, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-762359.
HANS ANDRESEN, gårdejer,
født d. 13.-7.-1962, søn af Inge
og Peter Andresen, gift d. 1.4.-1989 med Birgit Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 19.-1.1963, datter af Karen og Gregers
Jensen. Parret har børnene: Han
ne, født d. 28.-3.-1982, Jan, født
d. 22.-6.-1985 og Gitte, født d.
16.-10.-1990.
H.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-3.-1983 til
overtagelsen d. 1.-10.-1987 fra Gynther Petersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 67 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald samt kombineret og
lade og maskinhus begge fra 1977 samt gylletank. Gården drives med en besætning på
75 årskøer og 125 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

NYGÅRDVEJ 11, "NYGAARD", BOLDERSLEV SKOV, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74646464.
NIELS JUSTESEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1924, søn af Olemine og Jens Peter Peder
sen, gift d. 15.-11.-1951 med Bodil Hanssen, medhjælpende hustru, født d. 20.-11.1927, datter af Margrethe og Peter Christian Hanssen. Parret har sønnerne: Jens
Peter, født d. 15.-8.-1952 og Morten, født d. 27.-1.-1957.
N.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra svigerfade
ren. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 58 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge genopført efter brand i 1959, spaltestald fra 1974, svinestald fra
1914, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps, ærter, hestebønner og frø. Der er 2 traktorer, 1 varm lufts
plantørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
N.J. ejer desuden 2 arbejderboliger på henholdsvis Nygårdvej 9 og Bolderslevskovvej
55, 6392 Bolderslev.
NYGÅRDVEJ 12, BOLDERSLEV
SKOV, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646427.
HANS KRISTIAN JEPSEN, gård
ejer, født d. 23.-6.-1927, søn af
Anne og Jacob Jepsen, gift d.
12.-4.-1958 med Carola Meta
Drauschke, født d. 28.-8.-1938,
datter af Erna Wilhelmine Marie
og Heinrich Carl Drauschke,
Tyskland. C.M.D. døde i 1988.
Parret fik børnene: Annita, født
d. 7.-3.-1959, Ellen Margrethe, født d. 16.-3.-1960, Hans Jacob, født d. 8.-3.-1963 og
Ingelise, født d. 17.-6.1-968.
H.K.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 fra
faderen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16,9 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1908 restaureret indvendig i 1987-88, svine- og hestestald begge fra
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1908 og ombygget til kvæg i 1955 samt lade fra 1949. Gården drives med en besæt
ning på 12 årskøer og 26 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NY PORSBØLVEJ 4, "NY PORSBØL", PORSBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646390.
UWE KLINDT, gårdejer, født d. 14.-6.-1934, søn af Elisabeth og Carsten Andreas
Klindt, gift d. 27.-5.-1961 med Ingrid Marina Mortensen, medhjælpende hustru, født d.
20.-5.-1935, datter af Christine og Andreas Mortensen. Parret har børnene: Carsten
Andreas, født d. 29.-5.-1962, Hella Elisabeth, født d. 1.-2.-1966, Uwe, født d. 12.-1.1969, Michael, født d. 8.-4.-1975 og Esben Kurt, født d. 5.-9.-1976.
U.K. er kørelærer og har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974
fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som i 1928 blev udstykket fra
slægtsgården Porsbølvej 11, der har været i slægtens eje siden 1861.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1928 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en be
sætning på 14 årskøer, 16 ungdyr og 10 slagtekalve samt 23 heste til avl. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Søn
nen Michael hjælper til på gården.

NYSTADVEJ 23, BYLDERUP,
6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-762330.
ANDREAS PETER NISSEN, gård
ejer, født d. 20.-12.-1934, søn af
Helga og Marius Nissen, gift d.
30.-10.-1957 med Tove Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
25.-2.-1936, datter af Marianne
og Marius Jensen. Parret har døtrene: Jane, født d. 26.-9.-1958,
Inge, født d. 14.-2.-1962 og Hel
ga, født d. 7.-4.-1963. A.P.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede
gården fra d. 1.-3.-1962 til overtagelsen d. 1.-3.-1967 fra moderen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 36,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført omkr. 1827 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1948 om- og tilbygget til spaltestald i 1976, svinestald fra 1964 om
bygget til maskinhus i 1984 samt lade fra 1952. Gården drives med en besætning på
20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM samt 7 årsammekøer, 3 ungdyr
og 3 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

NYSTADVEJ 30, BYLDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762283.
ADOLF NISSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1959, søn af Hanne og Jes Peter Nissen, gift
d. 12.-7.-1984 med Ursula Thomsen, korrespondent, født d. 16.-6.-1964, datter af Anne
Cathrine og Eduard Thomsen. Parret har sønnerne: Peter, født d. 3.-10.-1986 og Kim,
født d. 26.-9.-1988.
A.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1984 til over
tagelsen d. 1.-7.-1988 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 2 ha. er eng. Der er
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1926 og ombygget i 1977, lade fra 1960 ombygget til kvæg i
1986, maskinhus fra 1987, foderhus fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 53 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der er 4 traktorer, 2 markvan
dingsanlæg samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester.
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NYSTADVEJ 33, BYLDERUP,
6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-762442.
ANTHONI NISSEN, gårdejer, født
d. 27.-9.-1940, søn af Helga og
Marius Nissen, gift d. 22.-8.-1987
med Elke Neumann, køkkenassi
stent, født d. 18.-5.-1941, datter
af Sofie og Carl Neymann. Par
ret har datteren Bonnie, født d.
3.-9.-1975.
A.N. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1967 fra Marie Lorenzen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 54 ha., heraf 1 ha.
plantage og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget 1978, lade og maskinhus begge fra 1978 samt gylletank. Gården drives
med en besætning på 38 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NYSTADVEJ 103, NYSTAD,
6360 TINGLEV, tlf. 74-762485.
CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer,
født d. 19.-8.-1934, søn af Marie
Cecilie og Nis Christian Peter
sen, gift d. 19.-5.-1962 med Er
na Nissen, fabriksarbejder, født
d. 13.-8.-1941, datter af Marie
og Erik Nissen. Parret har søn
nerne: Finn, født d. 7.-9.-1962
og Henry, født d. 6.-12.-1964.
C.P. overtog gården d. 1.-10.1965 fra Hans Hinrichsen. Ejendomsskyld 450.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932, svinestald fra omkr. 1950, lade fra 1955 og maskinhus fra omkr. 1945.
Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.

NYSTADVEJ 115, "SKELGÅRD", HEDS, 6360 TINGLEV, tlf. 74-762272.
PETER CHRISTIAN NISSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1925, søn af Anni og Adolf Nis
sen, gift d. 9.-11.-1955 med Erna Langholtz, født d. 9.-11.-1933, datter af Anne og
Christian Langholtz. E.L. er død. Parret fik sønnerne: Adolf Christian, født d. 8.5.-1958 og Heinz Willi, født d. 2.-8.-1960.
P.C.N. overtog gården d. 1.-4.-1953 fra Ingwert Lauritzen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 35 ha., hele ejendommen er bortforpagtet til sønnen
Adolf Christian.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra omkr. 1920 og 1975 samt kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1920.
Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandings
anlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NYSTADVEJ 116, HEDS, 6360 TINGLEV, tlf. 74-762876.
KAJ MØLLER JEPSEN, gårdejer, født d. 11.-9.-1947, søn af Marie og Hans Peter
Jepsen, gift d. 20.-11.-1976 med Anna Lise Lyhne, medhjælpende hustru, født d.
12.-2.-1957, datter af Nielssine og Bendix Lyhne. Parret har børnene: Anja, født d.
22.-5.-1978, Brian, født d. 19.-6.-1980 og Lene, født d. 7.-12.-1985.
K.M.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for
Kvægavlsforeningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1979 fra Martin Edlef Jessen.
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Stuehuset er opført i 1797 og restaureret fra 1979-90. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1970, spaltestald og lade begge fra 1982, maskinhus fra 1990,
gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 59 årskøer og
62 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NYSTADVEJ 140, HEDS, 6360
TINGLEV, tlf. 74-647462.
HANS CHRISTIAN CALLESEN,
gårdejer, født d. 19.-6.-1926, søn
af Dorothea og Jens Andersen
Callesen, gift d. 10.-11.-1951
med Mette Christine Gertsen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-12.-1932, datter af Henriette
Hansine og Frederik Gertsen. Par
ret har børnene: Hans Frederik,
født d. 6.-4.-1954 og Dora ChriStine, født d. 5.-5.-1957. H.C.C. overtog gården d. 15.-2.-1958 fra Christian Andresen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 34,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald af ældre dato restaureret i 1968 og senere til- og ombygget, svinestald af
ældre dato ombygget til kvæg, lade fra omkr. 1960 og maskinhus fra 1968. Gården
drives med en besætning på 20 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM
samt 2 årsammekøer og 1 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRREGÅRDVEJ 5, "NØRREGAARD", RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647521.
UWE CARSTENSEN, gårdejer,
født d. 20.-7.-1959, søn af Inge
Marie og Johannes Carstensen,
gift d. 25.-6.-1983 med Elin Hedegaard, medhjælpende hustru,
født d. 15.-4.-1962, datter af
Annelise og Børge Hedegaard.
Parret har børnene: Rene, født
d. 4.-6.-1985 og Sabrina, født d.
10.-12.-1986.
U.C. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1985 fra Carl Jacob Ja
cobsen. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha., der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1977, maskinhus fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besæt
ning på 46 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 gum
miged, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er
ansat 1 medhjælper 8 måneder årligt.
OBBEHUSVEJ 6, VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646549.
NICOLAJ THOMSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1917, søn af Hansine og Jørgen Thom
sen, gift d. 12.-1.-1942 med Ruth Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 30.-9.-1920,
datter af Olga og Oluf Jørgensen. Parret har børnene: Preben, født d. 5.-6.-1942, og
Lilli, født d. 8.-5.-1948.
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Nicolaj Thomsen overtog gården
i 1959 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 16
ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvæg- og svinestald
begge fra 1959, lader fra 1959
og 1977 samt maskinhus fra
1969. Gården drives med en be
sætning på 8 årskøer, 10 ungdyr
og 3 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
N.T. ejer og driver også Bredevadvej 46, 6372 Bylderup Bov, som blev købt i 1946.
Ejendomsskyld 370.000, areal 3,5 ha.
OKSEVEJEN 55, "NORDHØJGÅRD", BOLDERSLEV SKOV, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646823.
CHRISTIAN THOMSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1957, søn af Ingeborg og Thomas
Peter Viggo Thomsen, gift d. 2.-8.-1986 med Birthe Knutsson, medhjælpende hustru,
født d. 27.-9.-1959, datter af Hansine Mathilde og Laurids Knutsson. Parret har søn
nerne: Thomas, født d. 24.-5.-1983, Uffe, født d. 29.-12.-1986 og Hugo, født d. 24.2.-1989.
C.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra fade
ren. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1846, den blev udflyttet i 1925.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 32 ha., 4 ha. er skov. Der er
forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, løsdriftsstald fra 1986-87, kombineret lade og maskinhus fra 1985 samt
gylletank. Gården drives med en besætning på 63 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
C.T. ejer og driver også Oksevejen 31, 6360 Tinglev. Areal 12 ha.

PEBERSMARKVEJ 15, RENS, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648183.
HANS NICOLAI PETER NICOLAISEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1928, søn af Nicoline og
Heinrich Nicolaisen, gift d. 18.-5.-1957 med Thea Christine Dithrichsen, medhjælpende
hustru, født d. 25.-1.-1933, datter af Wilhelmine og Lorenz Dithrichsen. Parret har
sønnerne: Heinrich, født d. 18.-3.1-958, Helmuth, født d. 21.-12.-1960 og Gerhard,
født d. 1.-7.-1964.
H.N.P.N. forpagtede gården fra d. 1.-5.-1957 til overtagelsen i 1971 fra faderen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 40 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1966. Gården drives med en
besætning på 20 årskøer og 40 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
PEBERSMARKVEJ 27, "LØNHOLM", RENS MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74648340.
PETER ANDRESEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1936, søn af Cathrine Marie og Hans
Andresen, gift d. 2.-2.-1962 med Inge Jakobsen, medhjælpende hustru, født d. 24.1.-1941, datter af Botilla og Christian Jakobsen. Parret har børnene: Hans, født d.
13.-7.-1962, Bodil, født d. 13.-7.-1963, Karin, født d. 2.-7.-1966 og Christian, født d.
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23.-10.-1970.
Peter Andresen har været på
Tinglev Landbrugsskole. Han for
pagtede gården fra d. 1.-3.-1962
til overtagelsen d. 1.-3.-1967 fra
faderen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
75 ha., heraf tilkøbt 31 ha., 2
ha. er skov og eng.
Stuehuset er opført i 1911 restau
reret og tilbygget i 1968-69.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1967 tilbygget i 1979, svinestald fra 1967 ombygget til kvæg i 1979, lader
fra 19 79 og 1984, maskinhus fra 1964 og gylletank fra 1979. Gården drives med en
besætning på 50 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt 6 årsammekøer og 6 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo,
varm lufts korntørreri, halmfyr samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
P.A. ejer og driver også Grænsevejen 31, Eggebæk Mark, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld
950.000, areal 41 ha. Gården er I.J.'s fødehjem.

PEBERSMARKVEJ 31, "PEBERSMARK", PEBERSMARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-648278.
HANS PETER ASMUSSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1953, søn af Esther og Bonnick Asmussen, gift d. 22.-3.-1980 med Gudrun Lorenzen, medhjælpende hustru, født d. 9.8.-1956, datter af Esther og Hans Aage Lorenzen. Parret har børnene: Inge-Marie,
født d. 27.-8.-1980, Gert Kristian, født d. 31.-7.-1981, Kurt Alexander, født d. 16.11.-1984 og Hans Martin, født d. 16.-4.-1987.
H.P.A. har været på Gråsten og Tinglev landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.1.-1979 fra faderen. Nuværende ejer er 12. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1841 og restaureret fra 1980-90 samt tilbygget i 1989. Alle
avlsbygninger nedbrændte i 1989, og der blev genopført svinestald og gylletank samme
år, desuden er der maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 140
årssøer, der sælges 2.800 smågrise årligt, desuden er der 20 årsammekøer og 15 ung
dyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er
2 traktorer og 1 automatisk foderanlæg. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
PEBERSMARKVEJ 48, "HONNEKRO", PEBERSMARK, 6372 BYL
DERUP BOV, tlf. 74-648116.
NIS EDVIN HANSEN, gårdejer,
født d. 12.-11.-1959, søn af Pe
tra og Anker Hansen, gift d.
12.-4.-1986 med Bodil Andresen,
butikschef, født d. 13.-7.-1963,
datter af Inge og Peter Andre
sen. Parret har sønnen Allan,
født d. 30.-5.-1990.
N.E.H. er slagteriarbejder. Han
overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Heinz Asmussen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1921. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1952 om- og tilbygget til kvæg i 1973, kombineret lade og maskinhus fra 1957,
kombineret maskinhus og ungkvægstald fra 1984 samt foderhus fra 1973. Gården dri
ves med en besætning på 35 årsammekøer og 35 ungdyr af Kødkvægsrace samt 1 tyr
af racen Simmentaler og 13 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,

-120raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandings
anlæg, 1 kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.

PERBØLVE3 28, "THOMASGAARD", PERBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646199.
CHRISTIAN BONNICHSEN NISSEN, gårdejer, født d. 3.-11.-1936, søn af Ane og Tho
mas Nissen, gift med Emilie Cathrine Krag, børnehavepædagog, født d. 25.-11.-1942,
datter af Marie og Mathias Krag. Parret har børnene: Thomas og Marion Cathrine.
C.B.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 5 ha. er eng. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1809 og restaureret fra 1974-75. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1934 tilbygget i 1972, svinestald fra 1970, maskinhus fra 1975 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM samt en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri.
PERBØLVE3 31, PERBØL, 6372 BOLDERSLEV, tlf. 74-646198.
3OHANNES 30RGENSEN, landmand, født d. 15.-10.-1952, søn af Thora og Hans 3ørgensen.
3.3. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1700.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 57 ha., heraf 2 ha. skov og mose. Der er forpagtet 6
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1960, kostald med dybstrøelse fra 1991, svinestald fra 1960 ombygget
til kalvestald omkr. 1975, kombineret lade og maskinhus fra 1978 samt gylletank.
Gården drives med en besætning på 44 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racer
ne SDM og DRK, desuden er der 1 æsel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri
samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. 3.3. ejer og
driver også Landevej 2 i Rødekro Kommune. Ejendomsskyld 850.000, areal 37 ha.
PERBØLVE3 36, PER BØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646673.
HANS ERHARD SCHMIDT, gårdejer, født d. 28.-2.-1962, søn af Annelise og Aksel
Schmidt, gift d. 11.-11.-1989 med Rita Petersen, hjemmehjælper, født d. 14.-4.-1961,
datter af Marie Christine og 3ohannes Petersen. Parret har døtrene: Sandra, født d.
3.-4.-1986 og Tenna, født d. 27.-3.-1989.
H.E.S. er smedesvend på S.M. og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-5.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1922.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 31 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1904, kostald fra 1960, spaltestald fra 1978, lade fra 1947, ma
skinhus fra 1990 og fortank. Gården drives med en besætning på 40 stude af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, plan
silo og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
PLANTAGEVE3 12, "ANNENHOF", EGGEBÆK MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648393.
HANS RETLEF CARSTENSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1947, søn af Helene og Retlef
Carstensen, gift d. 24.-2.-1973 med Mona Wind, medhjælpende hustru, født d. 29.-6.1953, datter af Bothilde og Holger Wind. Parret har børnene: Heidi, født d. 4.-4.-1975
og Hans Retlef, født d. 23.-3.-1979.
H.R.C. overtog gården d. 1.-8.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården. Areal 70 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 om- og tilbygget i 1968, svinestald fra 1912 ombygget til kvæg omkr.
1940, lade fra 1940 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 22
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årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager, korn
silo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
PLANTAGEVEJ 15, EGGEBÆK
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74648417.
KARIN HEMPEL, gårdejer/kontorassistent, født d. 23.-10.-1949,
datter af Kæthe og Magnus Pe
tersen. K.H. har sønnerne Den
nis, født d. 27.-7.-1976 og Pa
trick, født d. 9.-4.-1979.
K.H. overtog gården d. 1.-1.-1984
fra faderen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 47
ha., heraf 2 ha. skov samt 6 ha.

mose og hegn. Der er bortforpagtet 39 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1934 samt kombineret lade og maskinhus fra 1966. Der er plan
silo samt varm korntørreri.
PLANTAGEVEJ 16, EGGEBÆK
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74648110.
CARL AUGUST ANDERSEN,
gårdejer, født d. 7.-4.-1935, søn
af Christine og Martin Andersen,
gift d. 6.-2.-1965 med Helga
Irene Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-5.-1944, datter
af Margaretha og Peter Andreas
Jensen. Parret har døtrene: Vivi,
født d. 7.-5.-1965, Jette, født d.
26.-10.-1968 og Dorthe, født d.
1.-2.-1972. C.A.A. arbejder ved et VVS-firma med fjernvarme i Tyskland. Han overtog
gården i 1965 fra faderen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 16,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1840, svinestald fra 1840 og maskinhus fra 1979. Der er 1 traktor.

PORSBØLVEJ 11, "PORSBØL",
PORSBØL, 6392 BOLDERSLEV,
tlf. 74-646476.
MARTIN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 8.-4.-1932, søn af Pauline
og Nis Jørgensen, gift d. 21.-11.1959 med Elis Christine Birkkjær,
medhjælpende hustru/høreomsorgsmedhjælper, født d. 8.-9.-1937,
datter af Johanne og Christian
Birkkjær. Parret har børnene: Ka
rin, født d. 9.-2.-1961, Vivian,
født d. 9.-8.-1963, Christian, født d. 11.-8.-1964 og Ellis, født d. 5.-9.-1966.
M.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Johan
Klindt.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald
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fra 1908 ombygget indvendig i 1969 og 1973, svinestald fra 1916 ombygget til maskin
hus i 1985, lade fra 1908, maskinhus fra 1973, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 25 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM
samt blandet. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
PORSÅVEJ 2, LOVTRUP VESTER
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74644236.
JES PETER LEY, gårdejer, født
d. 18.-1.-1936, søn af Margrethe
og Peter Ley, gift d. 5.-11.-1960
med Anna Botilla Schmidt, med
hjælpende hustru, født d. 9.-12.1939, datter af Marie og Jørgen
Schmidt. Parret har sønnerne:
Hans Diter, født d. 23.-12.-1962
og Jan Peter, født d. 3.-5.-1968.
J.P.L. har været på Tinglev Landbrugsskole og er fhv. formand for Tyske Landbo
foreninger. Han forpagtede gården fra d. 1.-3.-1961 til overtagelsen d. 1.-9.-1965 fra
svigermoderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 1 ha. er mose og 7 ha. er
eng.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1800, kostald fra 1965, spaltestald fra 1976, svinestald fra omkr. 1800
ombygget til kalve og svin i 1966, lade fra omkr. 1920 tilbygget i 1968, maskinhus fra
1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 årskøer
og 100 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 avlsheste af racen Holstener. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det. På gården er ansat 1 medhjælper.

POVLSKROVEJ 11, UGE MARK,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644022.
BENNY WOLFF, gårdejer, født
d. 21.-5.-1953, søn af Iverine og
Heine Wolff, bor sammen med
Susanne Krogh, køkkenleder,
født d. 30.-11.-1967, datter af
Ulla og Peder Krogh.
B.W. er greenkeeper på Uge
Golfbane og brandkaptajn i Uge
Frivillige Brandværn. Han over
tog gården d. 1.-12.-1974 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 2 ha. er plantage. Der er
bortforpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1876 restaureret og ombygget fra 1981-90. Avlsbygningerne
består af kvæg-, svine- og hestestald alle fra 1951 samt maskinhuse fra 1955 og 1971.
Der er 1 traktor og træfyr på gården.
POVLSKROVEJ 25, UGE MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644948.
LARS PETER SCHMIDT, gårdejer, født d. 5.-1.-1948, søn af Marie og Rudolf Schmidt,
gift d. 24.-6.-1972 med Yrsa Johansen, omsorgsassistent, født d. 16.-2.-1950, datter af
Este og Chresten Johansen. Parret har børnene: Jane, født d. 6.-7.-1974 og Brian, født
d. 3.-11.-1978.
L.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra
Johan Callesen.
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30 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 1,5
ha. er eng. Der er forpagtet 37
ha.
Povlskrovej 25's stuehus er op
ført omkr. 1890 og løbende re
staureret. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra omkr. 1930,
kostald og foderhus begge fra
1978, spaltestald og maskinhus
begge fra 1974, svinestald fra
omkr. 1930 ombygget til kalve
stald i 1978 og gylletank fra
1989. Gården drives med en be
sætning på 58 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt blandet. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt varmegenindvindingsanlæg fra køletank.
Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 skoleelev.
POVLSKROVEJ 36, UGE MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643866.
LORENZ CLEMMESEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1964, søn af Ingeborg og Christian
Clemmesen, gift d. 6.-7.-1991 med Linda Hansen, sygehjælper, født d. 18.-2.-1966,
datter af Karen og Jes Peter Hansen.
L.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1991 fra fade
ren. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Areal 58 ha., heraf 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1957 og 1975, svinestalde fra 1964 og 1987, halmlade fra omkr. 1927, maskin
hus fra 1976, foderhus fra 1927 og gylletank. Gården drives med en besætning på 44
årskøer og 85 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges
2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri,
2 siloer til svinefoder samt 1 automatisk foderanlæg. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
POVLSKROVEJ 47, "HÆRVEJS
GÅRDEN", UGE HEDE, 6360
TINGLEV, tlf. 74-687133.
NIELS MICHAELSEN, lærer,
født d. 20.-1.-1940, søn af Marie
og Holger Michaelsen, bor sam
men med Ellen Jørgensen, lærer,
født d. 5.-4.-1948, datter af
Rigmor og Gudmund Nielsen.
Parret har børnene: Thomas,
Lotte, Hanne og Brian.
N.M. overtog gården i 1978 fra
Christian Sørensen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret fra 1978-82. Avlsbygningerne består af kvæg
stald af ældre dato og lade fra omkr. 1945. Gården drives med en chinchillaproduktion
på 250 stk. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.

RAVEDVEJ 25, "BJOLDERUP FJERKRÆ", BJOLDERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646121.
ALFRED LANGE, hønseriejer, født d. 15.-8.-1930, søn af Hanne og Lorenz Lange, gift
d. 3.-12.-1952 med Anne Cathrine Christesen, medhjælpende hustru, født d. 25.-7.1926, datter af Else Therese og Jørgen Christian Christesen. Parret har døtrene:
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født d. 18.-6.-1955.
Alfred Lange driver hønseri. Han
forpagtede gården fra 1953 til
overtagelsen i 1960 fra Christian
Sørensen.
Ejendomsskyld 1.380.000. Areal
1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Avls
bygningerne består af kyllingehu
se fra 1961, 1972 og 1974 samt
kombineret lade og maskinhus
fra omkr. 1967. Gården drives
med en kyllingeproduktion på

300.000 stk. årligt. Der er 1 traktor og 2 fodersiloer.
A.L. ejer desuden et aftægtshus på Perbølvej 3, 6392 Bolderslev.
RAVSTED HOVEDGADE 2, RAV
STED, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74-647347.
PETER KRICHAU, gårdejer,
født d. 29.-6.-1944, søn af Chri
stine og Nicolai Krichaii, gift d.
25.-1.-1969 med Anne Margrethe
Vagner Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 17.-8.-1948, datter
af Kjerstine og Gotfred Slot Jen
sen. Parret har børnene: Pia,
født d. 26.-3.-1970, Christa, født
d. 18.-5.-1972, Kurt, født d. 5.4.-1974 og Kjeld, født d. 25.-3.-1976.
P.K. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt yi ha., 1 ha. er eng og mose.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1962 senere ombygget til svin, svinestalde fra 1969, 1970, 1971, 1972 og
1989, lader fra 1972 og 1985, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1973. Gården drives
med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres 1.400 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker samt
staldvarme til stuehus.
P.K. ejer og driver også driftsbygningerne på Ravsted Hovedgade 14, 6372 Bylderup
Bov. De består af kornsiloer og tørreri samt en løsdriftsstald, som er udlejet.

RAVSTED HOVEDGADE 49, RAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647382.
OVE ANDRESEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1949, søn af Anne Marie og Georg Andresen,
gift d. 15.-4.-1976 med Ruth Carstensen, sekretær, datter af Anne Marie og Andreas
Carstensen. Parret har børnene: Kenneth, født d. 25.-7.-1978, Katja, født d. 2.-11.1985 og Karina, født d. 14.-2.-1989.
O.A. er tankbilchauffør ved Ravsted Mejeri og har været på Gråsten Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 31.-12.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1908, svinestald fra omkr. 1908 senere ombygget til kvæg samt
kombineret lade og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Simmentalerkryds. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og
varm lufts plantørreri.
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JOHANNA MARIA STEENHOLDT, gårdejer, født d. 4.-8.-1919, datter af Catharina
Maria og Thies Steenholdt.
J.M.S. overtog gården i 1986 fra broderen Jørgen Lassen Steenholdt og Poul Thies
Steenholdt. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 50 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1910 samt svinestalde fra 1910 og omkr. 1920.

RAVSTED ÅGADE 7, "SØNDERBALLE", RAVSTED, 6372 BYLDE
RUP BOV, tlf. 74-647303.
JØRGEN PETERSEN, gårdejer,
født d. 9.-5.-1920, søn af Marie
og Jes Peter Petersen, gift d.
1.-11.-1947 med Ida Marie Johan
sen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-2.-1922, datter af Sine og
Hans Johansen. Parret har børne
ne: Signe, født d. 15.-9.-1948 og
Hans Jørgen, født d. 10.-9.-1963.
J.P. har taget landbrugsfaglige aftenskolekurser og er fhv. byrådsmedlem. Han overtog
gården d. 1.-11.-1947 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1957 samt maskinhus fra omkr. 1950. Gården drives med en svinepro
duktion på 2 årssøer, der sælges 40 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.

REBBØLVEJ 14, "GREENSGAARD", REBBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646528.
NIS PETER BERG, gårdejer, født d. 26.-6.-1947, søn af Lovise og Lorenz Berg, gift d.
9.-10.-1976 med Elisa Machmøller, hjemmehjælper, født d. 16.-2.-1953, datter af Anna
og Gustav Machmøller. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 3.-4.-1979, Alice, født d.
28.-9.-1982 og Karina, født d. 26.-6.-1986.
N.P.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra
Peter Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890, og der er indrettet lejlighed i den gamle hestestald.
Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1982, svinestald fra 1976 ombygget til
kostald i 1983, kombineret lade og maskinhus fra 1979 samt gylletank. Gården drives
med en besætning på 50 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt
blandet. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 me
jetærsker, 2 markvandingsanlæg og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. N.P.B. ejer og driver også Todsbølvej 61, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld
580.000, areal 19,5 ha. N.P.B. købte gården d. 15.-11.-1989 af faderen. Maskinhuset
bruges til maskiner fra Rebbølvej 14, desuden er der kornsilo og tørreri.
REBBØLVEJ 22, REBBØL, 6392
BOLDERSLEV, tlf. 74-646387.
JØRGEN MATHIESEN MATZEN,
gårdejer, født d. 5.-9.-1935, søn
af Dorothea og Mathias Matzen,
gift d. 7.-12.-1963 med Gerda
Cathrine Lorenzen, medhjælpen
de hustru, født d. 4.-4.-1943,
datter af Mathilde og Niels Lo
renzen. Parret har døtrene: Kir
sten, født d. 27.-8.-1964 og To
ve, født d. 21.-5.-1969.
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J.M.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra
faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1787.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 2 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1954 ombygget til maskinhus i 1978, kostald fra 1973, ungdyrstald og foderhus fra
1978, svinestald fra 1963 senere ombygget til kalvestald samt foderlade fra 1986.
Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer, 1 bugser mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og
varm lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

REBBØLVEJ 28, REBBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646749.
THEO DE VOS, gårdejer, født d. 17.-9.-1963, søn af Engelina Petronella og Cornelus
Jacobers de Vos, Holland.
T.D.V. har været på Middelbar agrarische chool, Holland. Han overtog gården d. 9.1.-1989 fra Albert Callesen.
Areal 62,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1898 ombygget til ungkvægstald i 1991, løsdriftskostald fra 1990,
svinestald fra 1898, maskin- og foderhuse begge fra 1978 samt 2 gylletanke. Gården
drives med en besætning på 75 årskøer og 80 ungdyr af blandet race samt 1 årsamme
ko og 1 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er galega til
piller. Der er 2 traktorer, 1 skivehøster, stor høvender, varm lufts korntørreri samt
halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
REBBØLVEJ 34, REBBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646648.
MARIANNE HANSEN, gårdejer/hjemmehjælper, født d. 16.-4.-1952, datter af Irmgard
og Jens Schulz, gift d. 20.-1.-1972 med Flemming Hansen, medejer, født d. 6.-5.-1948,
søn af Ingeborg og Hans Hansen. Parret har børnene: Allan, født d. 11.-10.-1974 og
Linda, født d. 16.-1.-1977.
F.H. er chauffør. Parret overtog gården d. 1.-10.-1976 fra M.H.'s moder. Nuværende
ejere er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1929.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 6,8 ha., der er forpagtet 46 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af maskinhus
samt kombineret lade og stald begge fra 1980. Gården drives med en besætning på 15
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.

REBBØLVEJ 36, REBBØL, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646287.
JØRGEN THOMSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1928, søn af Maria og Rasmus Christen
sen Thomsen, gift d. 20.-5.-1966 med Anne Marie Jessen, medhjælpende hustru/rengøringsassistent, født d. 25.-9.-1931, datter af Frida og Jes Jessen. Parret har bør
nene: Rasmus, født d. 14.-12.-1952, Birgit Christine, født d. 26.-8.-1954, Karin Marie,
født d. 6.-7.-1960 og Klaus, født d. 29.-11.-1966.
J.T. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.11.-1954 fra Andreas Petersen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. skov og 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omrk. 1867 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1951 samt løsdriftsstald fra 1974. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 180 stk. årligt samt en besætning på 7 årsammekøer og 8
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der
er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
REBBØLVEJ 41, SMEDAGER, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646143.
JØRGEN SCHULTZ, gårdejer, født d. 17.-2.-1936, søn af Louise og Christian Schultz,
gift d. 7.-5.-1961 med Ingrid Andersen, medhjælpende hustru, født d. 27.-5.-1938,
datter af Anna og Niels Andersen. Parret har sønnerne: Henning, født d. 14.-10.-1961
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J.S. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Kaj Lambert Andersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1887, kostalde fra 1968 og 1974, lade fra 1968 ombygget til hestestald i
1979 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 7 ammekøer og 5
ungdyr af Kødkvægsrace, desuden drives der hestestutteri med 10 følhopper samt ung
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
REBBØLVEJ 46, "AGGERSHUS",
SMEDAGER, 6392 BOLDERSLEV,
tlf. 74-646283.
MAGDA THOMINE APPEL, gård
ejer, født d. 3.-12.-1911, datter
af Cathrine og Andreas Andre
sen, gift med Johannes Appel,
gårdejer, født i 1905, søn af
Agnes og Johannes Appel. Parret
har børnene: Andreas Christian,
født d. 26.- 9.-1936, Jes Peter,
født d. 2.-7.- 1938 og Karin, født
d. 23.-11.-1941.

M.T.A. overtog gården i 1962 fra Hans Nissen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 6,5 ha., heraf 1 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret fra omkr. 1958. Avlsbygningerne
består af kvægstald af ældre dato ombygget i 1958-59, desuden er der garage.
RENS BYGADE 8, RENS, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-648377.
GUNTHER JACOBSEN, gårdejer,
født d. 18.-3.-1932, søn af Elsbeth og Jep Jacobsen, gift i
1959 med Astrid Riggeisen, født
d. 13.-2.-1936, datter af Thea
Riggeisen. A.R. er afdød. Parret
fik sønnerne: Claus, født d. 19.4.-1966 og Kurt, fødtd d. 27.-9.1970.
G.J. overtog gården i 1959 fra
faderen. Gården har været i
slægtens eje gennem flere gene
rationer.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1750 ombygget til kvæg i 1980, kombineret
lade og maskinhus fra 1750 samt foderhus fra 1976. Gården drives med en besætning
på 12 årskøer og 28 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
RENS BYGADE 16, "TOVESMINDE", RENS, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648344.
HANNE THOMSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1932, datter af Margrethe og Lorenz Han
sen, gift i 1955 med Heinrich Thomsen, gårdejer, født d. 4.-12.-1931, søn af Heinrich
Thomsen.
Parret overtog gården i 1969 fra Hanne Thomsen1 s fader. Nuværende ejere er 3. gene
ration på gården.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
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Stuehuset er opført omkr. 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1972 samt svinestald fra
1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1
traktor på gården.
RENS BYGADE 25, RENS, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-648276.
IVER HANSEN, gårdejer, født d.
31.-10.-1961, søn af Metta og
Christian Hansen, bor sammen
med Hanne Hansen, rengøringsas
sistent, født d. 19.-3.-1962, dat
ter af Marga og Alfred Hansen.
Parret har sønnerne: Freddy,
født d. 17.-12.-1982 og Kim, født
d. 3.-6.-1985.
I.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-7.-1983 til overtagelsen d. 1.-1.-1989 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1900 ombygget indvendig i 1986, kombineret lade og maskinhus fra 1979
delvis ombygget til spaltestald i 1988, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 26 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 3 æsler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.
RINGVEJ 2, 6392 BOLDERSLEV,
tlf. 74-646228.
CARL HEINZ FESTERSEN, gård
ejer, født d. 24.-3.-1962, søn af
Emilie og Andreas Asmus Fester
sen, gift d. 22.-6.-1990 med Dor
the Marie Berg, medhjælpende
hustru, født d. 15.-9.-1963, dat
ter af Louise og Lorenz Berg.
Parret har døtrene: Tina, født d.
11.-8.-1981 og Anita, født d.
19.-2.-1990.
C.H.F. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-7.-1986 til overtagelsen d. 1.-7.-1989
fra moderen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 6 ha. er skov. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, kostald med
spalter fra 1990, lade fra 1976 delvis ombygget til kalvestald i 1985, maskinhus fra
1977 og gylletank. Gården drives med en besætning på 52 årskøer og 70 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.

SAKSBORGVEJ 10, "KRUSGÅRD", TINGLEV MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644753.
MATHIAS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1953, søn af Marga og Nis
Peter Hansen, gift d. 29.-4.-1977 med Ruth Clemmensen, kontorassistent, født d.
15.-7.-1956, datter af Margrethe og Hans Clemmensen. Parret har børnene: Melanie,
født d. 28.-10.-1977, Maibritt, født d. 3.-5.-1980 og Bernd, født d. 21.-3.-1984.
M.C.H. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra faderen. Gården har været i slægtens eje
siden 1760.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 3,5 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952 ombygget indvendig i 1990, kalvestald fra 1990, svinestald fra 1965 ombygget
til ungkvæg i 1989, maskinhus fra 1968 og foderhus fra 1990. Gården drives med en
besætning på 44 årskøer, 53 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts
korntørreri.
SAKSBORGVEJ 11, TINGLEV MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644626.
JOHANNES CHRISTENSEN, landmand, født d. 28.-3.-1932, søn af Astrid og Wilhelm
Christensen, gift d. 13.-3.-1965 med Gerda Damgård, født d. 4.-4.-1937, datter af Ane
og Hans Damgård. G.D. døde i 1981. Parret fik døtrene: Annelise, født d. 8.-5.-1966,
Astrid, født d. 15.-5.-1970 og Gudrun, født d. 25.-8.-1973.
J.C. har arbejdet på tekstilfabrik. Han overtog gården d. 1.-11.-1954 fra Jes Jørgen
sen. Ejendomsskyld 420.000. Areal 9,4 ha., der er frasolgt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1929, svinestald fra 1929 senere ombygget til kødkvæg samt
maskinhus fra 1964. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr
af Herefordkryds. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

SAKSBORGVEJ 16, "KLOSTERGÅRD", KRAVLUND MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74644492.
JØRGEN NISSEN, landmand, født d. 8.-5.-1931, søn af Anna og Andreas Nissen, gift
d. 31.-10.-1970 med Signe Frøjk, medhjælpende hustru, født d. 25.-9.-1942, datter af
Anna og Viggo Frøjk. Parret har døtrene: Anna, født d. 13.-3.-1971, Elna, født d.
27.-12.-1972 og Joan, født d. 10.-4.-1978.
J.N. overtog gården d. 1.-2.-1959 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra
omkr. 1740.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1700 restaureret efter brand i 1940 og derefter løbende.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1700 tilbygget flere gange gennem de
sidste 30 år, lade fra 1986, maskinhus fra omkr. 1980 og gylletank. Gården drives med
en besætning på 35 årskøer og 95 ungdyr af racen SDM, desuden er der 4 heste. Der
er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

SAKSBORGVEJ 22, "HYRUPGÅRD", KNAK, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-644493.
NICOLAI HANSEN, gårdejer,
født d. 12.-3.-1951, søn af Ceci
lie og Karl Hansen, gift d. 12.3.-1976 med Jette Rømer, post,
født d. 4.-8.-1956, datter af Ma
rie og Chresten Rømer. Parret
har sønnen Carl, født d. 24.-1.1976.
N.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra faderen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 48 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. eng. Der er bortfor
pagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1676 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra omkr. 1950 og 1962, svinestald fra omkr. 1950 samt maskinhuse fra 1965 og
1970. Gården drives med en besætning på 46 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1
kartoffeloptager. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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SAKSBORGVEJ 23, KRAVLUND
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74644490.
PETER SCHULZ, gårdejer, født
d. 25.-3.-1945, søn af Anny og
Hans Schulz, gift d. 2.-5.-1959
med Ellen Kargaard, kontorassi
stent, født d. 13.-9.-1947, datter
af Augusta og Jakob Kargaard.
Parret har børnene: Hans, født d.
28.-5.-1971, Jakob, født d. 3.11.- 1973, Mette, født d. 11.-12.1976 og Klaus, født 3.-10.-1979.
P.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra fade
ren. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.460.000. Areal 48 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1870, 1972 og 1982, ungdyrstald fra 1976, kombinerede lader og maskin
huse fra 1952 og 1963 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer,
65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er kar
tofler. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri
samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SAKSBORGVEJ 37, FRESTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648467.
MANFRED SCHMIDT, gårdejer, født d. 9.-9.-1958, søn af Anne T. og Christian
Schmidt, bor sammen med Marianne Jensen, dyrlæge, født d. 26.-7.-1960, datter af
Carl Christian Jensen.
M.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1983 fra Lars
Lorenzen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 66,4 ha., der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1959 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en besæt
ning på 51 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
SAKSBORGVEJ 44, "MARIENHOF", HAJSTRUP, 6372 BYLDE
RUP BOV, tlf. 74-761173.
THOMAS BUCKA, landmand,
født d. 16.-2.-1963, søn af Anne
lise og Andreas Bucka.
T.B. driver maskinstation og har
været på Tinglev og Gråsten
landbrugsskoler. Han overtog går
den d. 1.-4.-1986 fra bedstemo
deren Anna Bucka. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51 ha., heraf 2 ha. skov og 7 ha. eng. Der er for
pagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1934 samt lader fra 1934 og 1982. Gården drives med en besæt
ning på 15 årsammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1
kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt diverse maskiner til maskinstation.

SAKSBORGVEJ 58, HAJSTRUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762618.
PAUL BUCKA ANDRESEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1942, søn af Christine og Corne
lius Andresen, gift d. 26.-8.-1967 med Christine Andresen, medhjælpende hustru, født
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Marie og Hans Andresen. Parret
har børnene: Conny, født d. 6.4.-1969, Freddy, født d. 18.-4.1971, Dirk, født d. 28.-12.-1973
og Paul, født d. 22.-7.-1978.
Paul B. Andresen har været på
Tinglev Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1970 fra mo
deren. Gården har været i slæg
tens eje fra omkr. 1500.
Areal 104 ha., heraf 10 ha. eng.
Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912-13, svinestald fra 1912 samt maskinhuse fra 1961 og 1988. Gården dri
ves med en besætning på 45 årskøer, 100 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salsafgrøder er korn, kartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

SAKSBORGVEJ 62, HAJSTRUP,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762533.
DETHLEF LASSEN, landmand,
født d. 20.-11.-1960, søn af Ma
rie og Lorenz Lassen, gift d.
22.-12.-1989 med Mette Peter
sen, kontorassistent, født d. 16.6.-1954, datter af Bodil og Fre
derik Petersen. Parret har døt
rene: Louise, født d. 11.-6.-1984
og Doris, født d. 8.-4.-1988.
D.L. har været på Gråsten og Tinglev Landbrugsskoler. Han forpagtede gården fra d.
1.-7.-1981 til overtagelsen d. 1.-4.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1928.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 46,8 ha., heraf 2,7 ha. eng. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1928, ungdyrstalde fra 1984 og 1989, svinestald fra 1928 om
bygget til kvæg i 1977 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 60
årskøer og 100 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 4 traktorer, 3 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

SAKSBORGVEJ 81, BURKAL
MARK, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74-762256.
LORENZ LORENZEN, gårdejer,
født d. 27.-4.-1934, søn af Marie
og Lorenz Lorenzen, gift d. 23.7.-1960 med Helga Brodersen,
køkkenmedhjælper, født d. 26.-1.1942, datter af Olga og Hans Bro
dersen. Parret har børnene:
Horst, født d. 24.-12.-1960, Kurt,
født d. 17.-8.-1962, Gerd, født d.
30.-3.-1964 og Karin, født d. 13.11.-1973. L.L. har været på Tinglev Landbrugsskole og er hegnssynsmand for Tinglev
Kommune. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra svigerforældrene.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 50 ha.
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Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt ma
skinhus alle fra 1975 samt lader fra 1975 og 1990. Gården drives med en svinepro
duktion på 3 årssøer, der produceres 75 slagtesvin årligt samt en besætning på 60
årsammekøer og 40 ungdyr af blandet Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandings
anlæg og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKOVHUSVEJ 1, BURKAL, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762912.
FRANK AAFJES, gårdejer, født d. 30.-12.-1957, søn af Jannie og Jacob Aafjes, gift d.
25.-4.-1980 med Renske van der Does, født d. 24.-7.-1961, datter af Wil og Bert van
der Does. Parret har sønnerne: Bart, født d. 14.-9.-1980, Dick, født d. 22.-5.-1984 og
Erik, født d. 24.-4.-1989.
F.AA. har været på Landbrugsskole i Holland. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra
Martin Lorenzen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 50 ha., heraf 12 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, svinestald fra 1970, lade fra omkr. 1975 og maskinhus fra 1979 ombyg
get til løsdriftsstald i 1990. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 40
ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SKOVSMINDEVEJ 10, "SKOVSMIN
DE", UGE, 6360 TINGLEV, tlf.
74-646360.
PETER og ANDREAS BONDE,
gårdejere. P.B. er født d. 18.-1.1936, søn af Marie og Andreas
Bonde, gift d. 26.-11.-1960 med
Christine Bertelsen, medhjælpen
de hustru, født d. 25.-11.-1942,
datter af Dorothea og Christian
Bertelsen. Parret har børnene:
Marie, født d. 23.-2.-1961, An
dreas, født d. 9.-7.-1964 og Kirsten, født d. 2.-4.-1966.
P.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1960
til overtagelsen d. 1.-11.-1964 fra faderen. Sønnen A.B. har siden d. 1.-6.-1988 haft
halvpart i gården, han har været på Gråsten og Tønder landbrugsskoler.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 39,5 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1871 tilbygget i 1973, ungdyrstald fra 1978, svinestald fra 1871 senere om
bygget til kalvestald, maskinhus fra 1976, roehus fra 1974 og gylletank. Gården drives
med en besætning på 47 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne SDM og
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, varm lufts korntørreri, varm lufts planstørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
P.B. ejer og driver også Hovbjerg 12, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld 500.000. Areal 8
ha.
SLOGSHERREDSVEJ 52, SØNDER BYLDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762180.
MATTHIAS HANSEN MATTHIESSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1955, søn af Anne Ca
thrine og Nis Matthiessen, gift d. 27.-3.-1982 med Mette Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 27.-2.-1958, datter af Maren Henriette og Anders Bennedsen Nielsen.
Parret har sønnerne: Nis Christian, født d. 16.-12.-1981 og Anders, født 20.-9.-1984.
M.H.M. har været på Gråsten og Borris landbrugsskoler. Han overtog halvpart i gården
i 1983 og resten i 1988 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som
har været i slægtens eje fra omkr. 1640.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 59 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 76 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1906 om- og tilbygget i 1956, svinestald fra 1969 ombygget til kartoffelhus i
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slagtekalve af blandet race samt 30 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, korn, raps og ærter. Der er 7 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kartoffel
maskiner, 1 rundballepresser, lastbil, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme
til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper og 2 skoleelever.

SLOGSHERREDSVEJ 75, SØNDER
BYLDERUP, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-762154.
MATTHIES MATTHIESEN, gård
ejer, født d. 9.-3.-1948, søn af
Sofie Marie og Ove Matthiesen,
gift d. 31.-5.-1975 med Anne
Bonnichsen, sygeplejerske, født
d. 11.-8.-1953, datter af Ruth og
H. P. Bonnichsen. Parret har bør
nene: Nina, født d. 26.-6.-1978,
Tine, født d. 16.-5.-1980 og Eb
be, født d. 1.-8.-1983.
M.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra fa
deren. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra
omkr. 1700, hvor bygningerne lå inde i byen, de nedbrændte i 1865.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 0,5 ha. er skov og 5 ha. er
eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908 om- og tilbygget i 1969, svinestalde fra 1952 og 1969, lade fra 1942,
maskinhuse fra 1965 og 1979 samt foderhus fra 1971. Gården drives med en besætning
på 44 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, 30 årsammekøer og 30 ungdyr af racen
Hereford samt en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt, desuden er der 1 pony.
Planteproduktionens salgsafgrøder er industikartofler, korn, ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt
staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er
ansat 1 medhjælper.
SLOGSHERREDSVEJ 80, "SØNDERMARK", SØNDER BYLDERUP, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-762847.
PETER CLAUSEN NISSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1958, søn af Kahte og Andreas
Peter Nissen, gift d. 12.-5.-1983 med Henriette Andersen, apoteksassistent, født d.
7.-8.-1961, datter af Tove og Ejlif Andersen. Parret har børnene: Camilla, født d.
22.-5.-1985 og Kasper, født d. 24.-6.-1988.
P.C.N. har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.7.-1986 fra faderen. I perioden 1982-86 drev han gården som et I/S sammen med
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Gården nedbrændte i 1975 og blev året efter genopført med stuehus, kvægstald, kom
bineret lade og maskinhus samt gylletank. Gården drives med en besætning på 38 års
køer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
industrikartofler, korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo,
varm lufts korntørreri samt varmegenindvindingsanlæg til stuehus. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn, og ind imellem anvendes
husbondafløser.
SLOGSHERREDSVEJ 95, HAJSTRUP, 6372 BYLDERUP BOV,
HANS JENSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1924, søn af Ellen og
4.-9.-1948 med Minne Thusing, medhjælpende hustru, født d.
Anne Kathrine og Niels Peter Thusing. Parret har børnene:
28.-11.-1948, Niels Jørn, født d. 6.-7.-1950 og Bodil,

tlf. 74-762380.
Jørgen Jensen, gift d.
16.-1.-1925, datter af
Ellen Louise, født d.
født d. 9.-2.-1959.
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1.-4.-1965 fra Cathrine Lassen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
24,5 ha., der er bortforpagtet 24
ha.
Stuehuset er opført i 1926 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1926, lader fra
1926 og 1975 samt maskinhus fra
1975.

SLOGSÅVEJ 10, BYLDERUP
MARK, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74- 762273.
ANDERS NIELSEN, gårdejer,
født d. 3.-8.-1935, søn af Minna
og Georg Nielsen, gift d. 13.-3.1965 med Birthe Schmidt, med
hjælpende hustru, født d. 26.-2.1945, datter af Marie og Lorens
Schmidt. Parret har sønnerne:
Peter, født d. 4.-12.-1965 og
Bent, født d. 7.-11.-1968.
A.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1965 fra
svigerfaderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 19 ha., 8 ha. er eng. Der er
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og s vinestald fra 1936 ombygget til køer og ungdyr i 1971, kombineret
lade og maskinhus fra 1973 samt foderhus fra 1965. Gården drives med en besætning
på 23 årskøer, 32 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
SLOGSÅVEJ 14, "SLOGSGÅRD", HEDS, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762395.
HANS JØRGEN ERNST, gårdejer, født d. 30.-6.-1951, søn af Gerda og Niels Ernst,
gift d. 6.-6.-1987 med Lissie Gadberg, fysioterapeut, født d. 6.-6.-1947, datter af Elna
og Karl Gadberg. Parret har børnene: Pernille, født d. 21.-9.-1978, Peter, født d. 19.8.-1981 og Maria, født d. 8.-3.-1988.
K.J.E. har været på Gråsten landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-6.-1979 fra
faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 7 ha. er eng. Der er
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1906 om- og tilbygget i 1980, spaltestald fra 1983, svinestald fra 1952
ombygget til kvæg i 1980, kombineret lade og maskinhuse fra 1978 og 1989, foderhus
fra 1985, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 43 års
køer og 80 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler og ærter. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, varm
lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 1 skoleelev.
SLOGSÅVEJ 15, "RÆVEGRAVEN", HEDS MARK, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74647145.
HANS HEINRICH IWERSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1929, søn af Eline Marie og Peter
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Christian Iwersen, gift i 1972
med Annette Wrønska Nielsen,
husmor, født d. 4.-3.-1945, dat
ter af Sofie og Ernst Skjold Gudmann Nielsen. Parret har børne
ne: Cindie, født d. 1.-5.-1974,
Annika Eline, født d. 16.-1.-1980
og Sabine, født d. 16.-6.-1982.
Hans H. Iwersen er fhv. slagteri
arbejder. Han overtog gården i
1958 fra moderen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1867.
Areal 38 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1938 samt lade fra omkr. 1970. Gården drives med en
besætning på 10 dåhjorte samt lidt blandet fjerkræ til udstilling. Der er 1 traktor,
kornsilo og varm lufts korntørreri.
SMEDAGERVEJ 4, "HEDSGAARD", HEDS, 6360 TINGLEV, tlf. 74-647512.
CHRISTIAN H. CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1950, søn af Johanne og Chri
stian Christensen, gift d. 7.-10.-1972 med Elise Asp, børnehavepædagog, født d. 16.3.-1951, datter af Anna og Kristen Asp. Parret har børnene: Anette, født d. 14.8.-1974, Lars, født d. 17.-4.-1976 og Allan, født d. 6.-9.-1985.
C.H.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Venstre i Burkal og
Bylderup. Han overtog gården d. 1.-6.-1978 fra Jørgen Køcks.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 75,1 ha., der er forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1977 og tilbygget i 1985. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald
til kvæg samt foderhus begge fra 1979, svinestald samt kombineret lade og maskinhus
begge fra 1920, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på
100 årskøer og 125 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 1.300 stk.
årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og
fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg og 1 varm lufts plantørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.

SMEDAGERVEJ 23, "VESTER
GÅRD", SMEDAGER, 6360 TING
LEV, tlf. 74-646131.
RASMUS HANSEN, gårdejer,
født d. 18.-4.-1929, søn af Fransiska og Rasmus Hansen, gift d.
9.-9.-1961 med Karen Kirstine
Dahlgård, husmor, født d. 29.-12.1933, datter af Mary og Søren
Dahlgård. Parret har sønnerne:
Lorenz Christian, født d. 1.-2.1962 og Søren F., født d. 28.-3.1967. R.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1960 fra
faderen. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 79 ha., heraf 10 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 ombygget til
ristestald i 1983, svinestald fra 1948 senere ombygget til kalvestald, maskin- og foder
huse begge fra 1976 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer,
60 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm
lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
SMEDAGERVEJ 27, SMEDAGER, 6360 TINGLEV, tlf. 74-646734.
LORENZ CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1962, søn af Karen Kirstine og
Rasmus Hansen.
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Carsten Johansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., der er frasolgt 11 ha. og 10 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret omkr. 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald restaureret 1965 ombygget til svin i 1987, svinestald restaureret 1965 om
bygget i 1987, kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1975 samt gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, kartofler og frø. Der er 1 traktor, 2
markvandingsanlæg og 1 varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
SMEDAGERVEJ 33, "HYRDEHU
SET", SMEDAGER, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646382.
ANDREAS HANSEN MATHIESEN,
gårdejer, født d. 22.-2.-1935, søn
af Anne og Nis Mathiesen, gift
d. 2.-11.-1963 med Kirsten An
dersen, kontorassistent/medhjælpende hustru, født d. 19.-9.-1941,
datter af Martha og Hans Ander
sen. Parret har døtrene: Hanne,
født d. 18.-1.-1965 og Dorte,
født d. 27.-1.-1969. A.H.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-5.-1962 fra faderen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1732 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1732 ombygget i 1954, kostald udvidet i 1964, spaltestald fra 1965, svine
stald fra 1732 udvidet i 1954, kombineret lade og maskinhus fra 1975 samt insilagesilo. Gården drives med en besætning på 9 årsammekøer og 30 ungdyr af blandet race
samt en svineproduktion på 9 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kold lufts plantørreri samt anpart i vindmølle.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SMEDAGERVEJ 39, SMEDAGER,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646252.
CATHRINE CLEMMESEN, gård
ejer, født d. 30.-8.-1933, datter
af Christen Bundgaard, gift d.
31.-5.-1952 med Jørgen Clemmesen, født d. 16.-2.-1927, søn af
Kæthe og Hans Clemmesen. J.C.
er afdød. Parret fik børnene:
Gunnar, født d. 13.-11.-1952,
Jonna, født d. 11.-2.-1955 og
John, født d. 31.-1.-1963.
svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation
C.C. overtog gården d. 1.-1.-1961
på gården. Ejendomsskyld 690.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og tilbygget med aftægt i 1925. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra omkr. 1900, ungdyrstald fra 1985, kostald ombygget i 1985, svi
nestald ombygget til kvæg i 1990, lade fra 1948 senere ombygget til ungdyr og foder
hus, maskinhus fra 1972 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25
årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 2 års
søer, der sælges 40 smågrise årligt, desuden er der 4 dådyr. Planteproduktionens salgs
afgrøder er spisekartofler, korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 mark
vandingsanlæg, 1 plansilo, varm lufts korntørreri samt anparter i vindmølle. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
C.C. ejer og driver også Terkelsbøl Bygade 34, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld 520.000,
areal 15 ha.
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GENS LAUSTE (fæsted)", SMED
AGER, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646172.
JES JØRGENSEN, gårdejer, født
d. 12.-11.-1941, søn af Catharina
Margaretha og Rasmus Clausen
Jørgensen, gift d. 1.-7.-1972 med
Kirstne Villumsen Stigsen, bank
assistent, født d. 12.-7.-1949, dat
ter af Anemarie og Kjeld Christi
an Stigsen. Parret har børnene:
Jette, født d. 20.-12.-1972, Finn, født d. 9.-3.-1976 og Sanne, født d. 19.-2.-1983.
J.J. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra moderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1897.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 9,6 ha., 0,5 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1818 og tilbygget senest i 1976. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1818 ombygget til svin i 1972, svinestald fra 1976
samt maskinhuse fra 1964, 1976 og 1989. På gården er der 3 heste. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 trakto
rer, 1 kornsilo, varm lufts gennemløbstørreri samt diverse maskiner til maskinstation.
K.V.S. er medejer af Kølsen Mølle, som nu har været i familiens eje gennem 4. gene
rationer siden 1917.
SMEDAGERVEJ 41, SMEDAGER,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646834.
HANS OVE LORENZEN, gårdejer,
født d. 9.-6.-1957, søn af Mette
og Asmus Lorenzen, gift d. 16.6.-1984 med Kirsten Christiansen,
medhjælpende hustru, født d.
27.-10.-1956, datter af Hanne og
Søren Christiansen. Parret har
børnene: Pia, født d. 10.-12.-1984
og Claus, født d. 19.-2.-1988.
H.O.L. overtog gården d. 1.-5.1983 fra faderen. Nuværende
ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og senest restaureret i 1980-81. Avlsbygningerne består af
kvægstald af ældre dato om- og tilbygget i 1984, svinestald samt kombineret lade og
maskinhus begge fra omkr. 1872 samt foderhus fra 1978. Gården drives med en besæt
ning på 65 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, plansilo, varm lufts korntørreri samt vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
SMEDAGERVEJ 45, SMEDAGER,
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646173.
MARIUS WILHELM LORENZEN,
husmand, født d. 22.-5.-1954, søn
af Christel og Marius Lorenzen,
gift d. 9.-11.-1979 med Conny
Carstensen, ekspeditrice, født d.
1.-8.-1960, datter af Jette og
Hans Christian Carstensen. Par
ret har børnene: Benny, født d.
22.-4.-1980 og Cindie, født d.
4.-1.-1983.
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sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 13,6 ha., der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1734 og restaureret fra 1980-84. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1928 samt svinestald fra 1734. På gården er der 1 hest.

SMEDAGERVEJ 47, SMEDAGER,
6392 BOLDERSLEV tlf. 74-646399.
JES PETER APPEL, gårdejer,
født d. 2.-7.-1938, søn af Magda
Thomine og Johannes Appel, gift
d. 3.-11.-1962 med Ruth Christi
ansen, medhjælpende hustru, født
d. 4.-11.-1937, datter af Henri
ette og Hans Christiansen. Par
ret har børnene: Johannes Benny,
født d. 19.-12.-1965 og Vivi, født
d. 16.-10.-1967.
J.P.A. har været på Gråsten
Landbrugsskole, han er formand
for Smedager Jagtforening og
fhv. formand for Smedager Møllelag. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1717 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra omkr. 1938 ombygget til ristestald i 1974, hestestald ombygget til svine
stald i 1955, maskinhus med plads til ungdyr fra 1975, foderhus fra 1968, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 40 ungdyr og 25
slagtekalve af racerne SDM og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter
og raps. Der er 4 traktorer, 3 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri
samt vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
deltidsmedhjælper.

SMEDEFOD 51, "SKELGÅRD",
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646289.
PETER JENSEN HØEG, gårdejer,
født d. 26.-2.-1962, søn af Agnes
og Anthoni Petersen Høeg, gift
d. 15.-5.-1987 med Kirsten Dahl
Hørliick, medhjælpende hustru/
landbrugstekniker, født d. 28.-4.1961, datter af Edith og Arne
Hørluck. Parret har sønnerne:
Christian, født d. 24.-6.-1988 og
Rasmus, født d. 19.-11.-1990.
P.J.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. K.D.H. har væ
ret på Hammerum og Vejlby landbrugsskoler. P.J.H. forpagtede gården fra d. 1.-7.1989 til overtagelsen d. 1.-7.-1990 fra faderen.
Ejendomsskyld ca. 1.500.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 restaureret og tilbygget i 1974-75. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1868 tilbygget senest i 1973, svinestalde fra omkr. 1920 og
1961 begge ombygget til tørreri, kartoffellade og værksted i 1991-92, halmlade med
plads til ungkvæg fra 1975 ombygget i 1977, foderhus fra 1954 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps samt fabriks- og spisekartofler. Der er
4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, varm lufts plantørreri samt gastæt silo til korn.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
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SOFIEDALVEJ 6, BRODERUP MARK, 6360 TING
LEV, tlf. 74-643551.
MATHIAS PAULSEN CAR
STENSEN, gårdejer, født
d. 13.-9.-1956, søn af Ma
rie og Jens Carstensen,
gift d. 23.-5.-1987 med
Katrine Nielsen, klinikassi
stent, født d. 5.-3.-1959,
datter af Inge og Arthur
Nielsen. Parret har sønnerne: Morten, født d. 27.-9.-1984 og Simon, født d. 15.-1.-1989.
M.P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra
faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 60 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. eng. Der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1931, svinestald fra 1931 og lade fra 1918 begge ombygget til kvæg i 1975, lade
fra 1955, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1985. Gården drives med en besætning
på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. Hver anden Weekend er der afløser på gården.
SOFIEDALVEJ 9, BRODERUP MARK, 6360 TING
LEV, tlf. 74-644898.
CHRISTIAN MARTIN CAR
STENSEN, husmand, født
d. 8.-12.-1949, søn af Chri
stine og Martin Carstensen,
gift d. 7.-8.-1982 med Ka
rin Sørensen, medhjælpen
de hustru, født d. 6.-12.1960, datter af Christine
og Mathias Sørensen. Par
ret har børnene: Jørgen,
født d. 13.-1.-1983, Henning, født d. 25.-1.-1985 og Annette, født d. 11.-9.-1988.
C.M.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra
faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 57 ha., 2 ha. er skov og 1 ha. er
eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924 ombygget i 1958, kostald fra 1974, spaltestald fra 1977, lade fra 1985, ma
skinhuse fra 1971 og 1985, foderhus fra 1979 samt 2 gylletanke. Gården drives med en
besætning på 90 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, staldvarme
til stuehus samt kraftfoderanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 2 medhjælpere.

SOFIEDALVEJ 15, SOFIEDAL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644899.
MATHIAS JENSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1926, søn af Kirstine og Jørgen Peter
Jensen.
M.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1964 fra
faderen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 42 ha.
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Sofiedalvej 15's stuehus er opført
i 1953 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra
1953 samt maskin- og foderhus
begge fra 1965. Gården drives
med en besætning på 36 slagtekalve af racen SDM samt 10
årsammekøer og 3 ungdyr af ra
cen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 kornsilo, plansilo og
del af markarbejdet. På gården er

SOFIEDALVEJ 27, SOFIEDAL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-676675.
ARNE LAVRIDSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1931, søn af Inge og Peter Lavridsen, gift
d. 30.-9.-1961 med Anne Marie Søndergård, medhjælpende hustru, født d. 20.-8.-1941,
datter af Marie og Valdemar Søndergård. Parret har børnene: Aase, født d. 4.-1.-1964,
Kaj, født d. 30.-3.-1967 og Erik, født d. 23.-8.-1970.
A.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1961 fra
Mathias Nissen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1920 og ombygget til spaltestalde i 1970, svinestald fra
1976, lade fra 1963, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en besætning
på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SOFIEDALVEJ 29, SOFIEDAL,
6360 TINGLEV, tlf. 74-676674.
BENT VESTERGÅRD, gårdejer,
født d. 19.-5.-1932, søn af Kirsti
ne og Anker Vestergård, gift d.
10.-11.-1956 med Edith Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-9.-1933, datter af Anna og
Hjalmer Hansen. Parret har bør
nene: Bodil, født d. 3.-10.-1957,
Eva, født d. 10.-12.-1960 og Po
ul, født d. 25.-3.-1965.
B.V. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1956
fra Ernst Rasmussen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, svinestald fra 1960, lade fra omkr. 1970, maskinhus fra 1971 og
gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM.
Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SOFIEDALVEJ 33, SOFIEDAL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-676689.
NIELS CHRISTIAN LASSEN NIELSEN, husmand, født d. 28.-2.-1928, søn af Laurine og
Thomas Nielsen, gift d. 27.-5.-1954 med Marie Toft, plejemor, født d. 1.-5.-1936,
datter af Magdalene Sofie og Chresten Olsen Toft. Parret har børnene: Torben, født
d. 26.-11.-1954 og Gurli, født d. 14.-7.-1957.
N.C.L.N. er medlem af Sønderjyllands Jordbrugskommission og har været på Fyns
Stifts Husmandsskole, han er formand for Husmændenes Hesteforsikring og for Sofiedal Vandværk. Han overtog gården d. 1.-3.-1955 fra Jordlovsudvalget.
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Ejendomsskyld 830.000. Areal
12,4 ha.
Sofiedalvej 33's stuehus er opført
i 1955 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne nedbrændte i
1979 og blev samme år genopført
med kvæg- og svinestald, lade og
maskinhus, desuden er der uden
dørs køresilo. Gården drives med
en svineproduktion på 8 årssøer,
der sælges 160 smågrise årligt
samt en besætning på 8 årsammekøer og 12 ungdyr af racen Hereford, desuden er der 1 hest. Der er 2 traktorer, 1
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SOFIEDALVEJ 34, SOFIEDAL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-676655.
MATHIAS CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1920, søn af Catharina og
Christian Sørensen.
M.C.S. overtog gården i 1956 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1847.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 33 ha., heraf 1,3 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1929 og maskinhus fra 1960.

SOFIEDALVEJ 37, SOFIEDAL,
6360 TINGLEV, tlf. 74-676654.
NIS CHRISTIAN SØRENSEN, hus
mand, født d. 15.-12.-1924, søn
af Erika Sørine og Johannes Sø
rensen, gift d. 8.-10.-1954 med
Marie Christine Johannsen, med
hjælpende hustru, født d. 28.-3.1929, datter af Metta og Johann
Johannsen. Parret har børnene:
Sighard, født d. 6.-11.-1951 samt
tvillingerne Krista, født d. 16.7.-1955 og Renate, født d. 17.7.-1955. N.C.S. har været på Hillerød Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården
i 1954 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 3 ha. er eng. Der er bort
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1954. Gårdens besætning er på 5 får samt lidt høns og
duer. Der er 1 traktor.

SOFIEDALVEJ 52, SOFIEDAL,
6360 TINGLEV, tlf. 74-676834.
KAJ LAURITZEN, forpagter,
født d. 23.-5.-1952, søn af Josine
og Holger Lauritzen, gift d. 28.8.-1976 med Lone Paulsen, med
hjælpende hustru, født d. 12.-3.1957, datter af Anne Lise og
Theodor Paulsen. Parret har bør
nene: Mette, født d. 1.-2.-1977,
Mads, født d. 22.-8.-1981, Jeppe,
født d. 13.-12.-1985 og Ida, født
d. 8.-6.-1990.
K.L. er traktorfører på maskinstation og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, svinestald fra 1911, kombineret lade og maskinhus fra 1928 samt foder
hus fra 1964. Gården drives med en besætning på 17 årsammekøer og 13 ungdyr af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo, varm lufts gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

SOFIEDALVEJ 53, SOFIEDAL,
6330 PADBORG, tlf. 74-676685.
OLE GUNDESEN, gårdejer, født
d. 24.-3.-1962, søn af Kirsten og
Morten Gundesen.
O.G. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1989 fra faderen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30
ha., der er forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924 ombygget til svin i 1971, svinestald fra 1924 ombygget til storkøkken i 1989,
svinestald fra 1976, kartoffellade fra 1977, lade fra 1956 og maskinhus fra 1964.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er fabrikskartofler og grøntsager. Fra gården sælges skrællede kartofler
til hoteller m.m. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kartoffeloptager, kartoffellægger,
kornsilo og varm lufts korntørreri.
O.G. ejer og driver også Krathusevej 7, 6330 Padborg i Bov Kommune.
SOFIEDALVEJ 64, SOFIEDAL,
6330 PADBORG, tlf. 74-676546.
BENDIX PETERSEN, gårdejer,
født d. 1.-2.-1929, søn af Frieda
og Ernst Petersen, gift d. 30.-3.1955 med Anne Metha Hansen,
medhjælpende hustru, født d. 2.9.-1933, datter af Helene og Pe
ter Hansen. Parret har børnene:
Ernst Giinther, født d. 21.-10.1957, 3ørn Peter, født d. 8.-2.1959 og Elfriede Helene, født d.
26.-12.-1961. B.P. overtog gården d. 15.-3.-1955 fra Jes Peter Johansen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1967 og 1970, hestestald fra 1971, lade fra 1974 og maskinhus fra 1958.
Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der produceres 300 slagtesvin
årligt, desuden er der 2 heste til avl. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SOFIEDALVEJ 68, SOFIEDAL, 6330 PADBORG, tlf. 74-676657.
CHRISTIAN NISSEN, landmand, født d. 20.-2.-1925, søn af Catharine og Jep Nissen,
gift d. 8.-4.-1947 med Christiane Brodersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-1.-1927,
datter af Olga og Hans Brodersen. Parret har børnene: Hildegard, født d. 18.-12.-1948,
Jep Uwe, født d. 8.-3.-1962, Olga, født d. 20.-7.-1963 og Hans Broder, født d. 28.-7.1967. C.N. er rejseleder. Han overtog gården d. 1.-8.-1952 fra Peter Johansen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 21 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1927.
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SOTTRUP BY 3, SOTTRUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762290.
ALFRED HANSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1937, søn af Augusta Johanne og Jens
Peter Hansen, gift d. 13.-5.-1967 med Birgit Elisabeth Christiansen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-11.-1948, datter af Ella og Harry Christiansen. Parret har børnene:
Ina, født d. 16.-2.-1968 og Kim Peter, født d. 15.-8.-1970.
A.H. er skovarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Kjeld Kjeldsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 10,8 ha., 1,5 ha. er mose.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret samt tilbygget i 1975. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1910 tilbygget i 1974, maskinhus forbedret i 1974 og
foderhus fra 1966. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 15 ungdyr og 10
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer og 1 varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SOTTRUP BY 8, SOTTRUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-761177.
KRISTIAN KROGH, gårdejer, født d. 22.-2.-1964, søn af Louise og Paul Krogh, gift d.
12.-9.-1987 med Dorthe Margrethe Outzen, medhjælpende hustru, født d. 1.-3.-1968,
datter af Lis og Carsten Outzen. Parret har sønnen Jacob, født d. 9.-9.-1988.
K.K. har været på Gråsten og Tønder landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-4.1986 fra Flemming Molander.
Ejendomsskyld 1.138.000. Areal 34,2 ha., heraf tilkøbt 4,6 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og løbende restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne be
står af kvægstalde fra 1965 og 1978, svinestald ombygget til kalvestald i 1987, lade
fra 1965, maskinhus fra 1972, 2 gylletanke og 3 udendørs køresiloer. Gården drives
med en besætning på 62 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race samt en
slagtesvineproduktion på 10 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOTTRUP BY 10, SOTTRUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762496.
HANS HENRIK THOMSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1935, søn af Hansine og Hans
Peter Thomsen, gift d. 20.-5.-1961 med Ellen Ebsen, medhjælpende hustru, født d.
1.-4.-1938, datter af Eline og Rasmus Ebsen. Parret har sønnerne: Hans Peter, født d.
24.-5.-1964 og Jan, født d. 11.-6.-1966.
H.H.T. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra fa
deren. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1905.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1719 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, svinestald fra 1972, lade fra 1912, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SOTTRUP BY 12, SOTTRUP,
6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-762275.
CORNELIUS KETELSEN, gård
ejer, født d. 6.-12.-1955, søn af
Kathrine og Jens Ketelsen.
C.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1989 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 40
ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1600 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1955 og 1972, spalte- og kalvestald begge fra 1990, lade fra 1973,
maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 43 årskøer, 50
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ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo og varm lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOTTRUP BY 14, SOTTRUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762415.
CHRISTIAN N. JENSEN, husmand, født d. 20.-1.-1932, søn af Mary og Andreas Jen
sen, gift d. 24.-5.-1959 med Anne Margrethe Hansen, medhjælpende hustru, født d.
8.-4.-1939, datter af Margrethe og Nis Hansen. Parret har børnene: Ingrid Margrethe,
født d. 8.-4.-1960, Anne Marie, født d. 24.-9.-1963 og Andreas, født d. 17.-12.-1966.
C.N.J. forpagtede gården fra d. 1.-4.-1959 til overtagelsen d. 1.-4.-1964 fra faderen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1710 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1924 om- og tilbygget i 1962 og 1966, desuden er der maskinhus fra 1964.
Gården drives med en besætning på 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SOTTRUP BY 22, SOTTRUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762603.
OLE BJØRN NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1947, søn af Inge og Hans Peter Johan
Nielsen, gift d. 20.-2.-1973 med Mary Christensen, medhjælpende hustru, født d. 23.12.-1953, datter af Maren og Broder Christensen. Parret har børnene: Jesper, født d.
30.-4.-1980, Susanne, født d. 14.-6-1973 og Annete, født d. 16.-6.-1974.
O.B.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra Tage
Petersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 8 ha. er eng. Der er for
pagtet 18 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra omkr. 1900 og 1968, lade fra 1978, gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 48 årskøer og 54 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SOTTRUPHOLMVEJ 4, "SOTTRUPHOLM", SOTTRUP MARK, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-762644.
TAGE PETERSEN, gårdejer, født
d. 1.-4.-1956, søn af Inge og
Peter Petersen, gift d. 27.-9.1984 med Lis Thomsen, lærer,
født d. 27.-9.-1957, datter af
Dorothea og Jørgen Thomsen.
Parret har døtrene: Stine, født d.
13.-10.-1984 og Annelie, født d.
28.-9.-1986.
T.P. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Slogsherreds Landboforening. Han forpagtede gården fra d. 1.-8.-1981 til overtagelsen d.
31.-12.-1985 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 56 ha., der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Alle avlsbygningerne nedbrændte i
1981 og blev samme år genopført med kvægstald, kombineret lade og maskinhus,
gylletank og 2 indendørs køresiloer, desuden er der 2 udendørs køresiloer. Gården
drives med en besætning på 53 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM
samt 14 årsammekøer og 10 ungdyr af Limousinekryds, desuden er der 10 heste til
avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer,
3 markvandingsanlæg, I kartoffellægger, kartoffeloptager, kornsilo, varm lufts korn
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er
ansat 1 fodermester.
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MARK, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74-762186.
KAJ J. HØEG, gårdejer, født d.
5.-12.-1964, søn af Agnes og Anthoni Høeg, gift d. 30.-6.-1990
med Karin Nielsen, pædagogmed
hjælper, født d. 8.-12.-1965, dat
ter af Marga og Gustav Nielsen.
H.J.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 7.-5.-1990 fra Julius Han
sen.
Areal 30 ha., der er forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1922
og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 senest udvidet
omkr. 1980, svinestalde fra 1956 og 1967 begge bruges nu til kalve, maskinhus fra
omkr. 1972 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 40 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 4
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.
SOTTRUPHOLMVEJ 11, "VÆLDSGÅRD", SOTTRUP MARK, 6372 BYLDERUP BOV.
HANS WALTHER SCHÄFER, gårdejer, født d. 26.-6.-1933, søn af Dorothea Johanne
og August H. Schäfer, gift d. 11.-3.-1961 med Helga Nissen, husmor, født d. 21.8.-1921, datter af Bothilde Marie og Hans Olufsen Nissen. Parret har børnene: Doro
thea Johanne, født d. 29.-4.-1961, Karin, født d. 24.-5.-1963, og Uwe Walther, født d.
9.-8.-1964. H.W.S. overtog gården i 1961 fra hustruen H.N., som havde den fra sit
første ægteskab. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1965, spaltestald fra 1972, garage til traktor og bil fra 1960 samt
kombineret lade og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 20 års
køer og 80 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.W.S. ejer og driver også Lavløkke 119, Lendemark. Areal 14 ha.
SOTTRUPVEJ 25, LENDEMARK,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762414.
CHRISTIAN PEDERSEN NISSEN,
forpagter, født d. 21.-1.-1928,
søn af Christine og Peter N. Nis
sen, gift d. 31.-3.-1956 med Ing
rid Hinrichsen, medhjælpende hu
stru, født d. 26.-9.-1935, datter
af Hansine og Jurgen Hinrichsen.
Parret har børnene: Margrethe,
født d. 8.-1.-1957, Jørn, født d.
12.-3.-1959, Anne Marie, født d.
7.-5.-1965 og Hans, født d. 21.3.-1967.
C.P.N. har forpagtet gården siden d. 1.-3.-1958 fra Menighedsrådet. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1958, kostald fra 1977, svinestald fra 1958 ombygget til kvæg
i 1977, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en besætning på 30 års
køer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
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ANNA METTE UGELVIG, agronom, født d. 13.-11.-1953, datter af Agnete og Henning
Vej, gift d. 16.-12.-1978 med Ole Ugelvig, agronom, født d. 7.-11.-1949, søn af Dagny
og Herluf Ugelvig. Parret har døtrene: Marie, født d. 20.-9.-1978, Line, født d.
28.-12.-1979, Sofie, født d. 24.-1.-1988 og Signe, født d. 24.-10.-1990.
A.M.U. er kvægbrugskonsulent, O.U. er bygningskonsulent og begge er uddannet agro
nomer. A.M.U. overtog gården d. 1.-2.-1984 fra Lone Frederiksen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 3 ha., der er forpagtet 2 ha.
Allé bygningerne brændte i 1982 og blev samme år genopført med stuehus og kvæg
stald, desuden er der en stor garage. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 5 ungdyr af Kødkvægsrace samt 11 moderfår. Der er 1 traktor, og maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
SPANIENSVEJ 35, FOGDERUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647211.
MARTIN NISSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1919, søn af Ingeborg og Andreas Nissen,
gift d. 22.-11.-1942 med Metha Sofie Møller, medhjælpende hustru, født d. 15.-11.1917, datter af Cathrine og Jes Møller. Parret har børnene: Andreas, født d. 15.-9.1943, Ingeborg, født d. 28.-11.-1948 og Karin, født d. 15.-2.-1954.
M.N. overtog gården i 1940 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 499.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. mose og frijord. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1914, svinestald fra omkr. 1840 og maskinhus fra 1961.
Der er 1 traktor og varm lufts korntørreri.

STADEVEJ 7, STADE, 6360 TING
LEV, tlf. 74-648105.
CARL GUNTHER LORENTZEN,
gårdejer, født d. 1 1.-1 1.-1939,
søn af Andrea og Christian Carl
Lorentzen, gift d. 7.-10.-1962
med Laura Helene Callesen, med
ejer, født d. 1.-12.-1937, datter
af Frida og Christian Peter Calle
sen. Parret har børnene: Christi
an Carl, født d. 31.-3.-1963,
Uwe, født d. 25.-6.-1964 og An
drea Maria, født d. 21.-12.-1970. C.G.L. har kørt en del maskinstation. Parret overtog
gården d. 1.-11.-1962 fra Jens Christensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 45 ha., heraf 1 ha. skov og 3,5 ha. eng. Der er for
pagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret samt ombygget i 1974-75. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1978, hestestald fra 1974, kartoffelhus fra 1972,
kartoffellade fra 1975, lade fra 1967 samt maskinhuse fra 1969, 1976 og 1977. Gården
drives med en besætning på 54 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 1 årsso samt 8 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er spisekartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvan
dingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
STADEVEJ 8, STADE, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648200.
PETER JOACHIM MARTENSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1938,
og Andreas Martensen, gift d. 9.-9.-1966 med Anne Marie
født d. 7.-9.-1947, datter af Frida og Marius Henker. Parret
d. 6.-11.-1971 og Anja, født d. 2.-8.-1975.
P.J.M. overtog gården d. 1.-3.-1971 fra Peter Schulz.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.,
forpagtet 14 ha.

søn af Christine Petrine
Henker, kontorassistent,
har døtrene: Alice, født

2,5 ha. er eng. Der er

-147-

Stadevej 8's stuehus er opført
omkr. 1900 og restaureret i
1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1900 tilbygget i
1956 og 1961, svinestald opført
på loft i 1973, lade fra 1972 og
gylletank. Gården drives med en
besætning på 25 årskøer, 45 ung
dyr og 18 stude af racen SDM,
desuden er der 2 heste. Plante
produktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 3 traktorer, 2 mejetæskere og 2 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 skoleelev.

STADEVEJ 16, "AUSTRALIEN", STADE MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648478.
GERHARD B. NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1953, søn af Jakobine og Erwin Niel
sen, gift d. 20.-10.-1979 med Karin Susanne Thygesen, pædagogmedhjæler, født d.
7.-9.-1956, datter af Bodil Johanne og Niels P. W. Thygesen. Parret har børnene:
Maik, født d. 11.-5.-1985, Sandra, født d. 15.-8.-1988 og Andreas, født d. 21.-2.-1990.
G.B.N. er snedker. Han overtog gården d. 1.-10.-1983 fra faderen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret samt tilbygget i 1989. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald af ældre dato ombygget i 1962 samt maskinhus ombygget
i 1990. Gården drives med en besætning på 11 årsammekøer og 11 ungdyr af racerne
Charolais og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.

STADEVEJ 17, "BLÆSBJERG",
STADE, 6360 TINGLEV, tlf. 74648247.
PETER MATTSEN, husmand,
født d. 19.-3.-1933, søn af Marie
og Johannes Mattsen, gift d. 2.11.-1957 med Christine Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-8.-1934, datter af Eline og
Hans Nielsen. Parret har døtrene: Marie, født d. 27.-3.-1958,
Sonja, født d. 4.-4.-1961 og Bir
git, født d. 13.-1.-1964.
P.M. overtog gården d. 11.-8.-1963 fra Sivert Nielsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1939 og henholdsvis tilbygget i 1979 og 1973 samt lade fra 1939.
Gården drives med en besætning på 19 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
SDM samt en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 170 smågrise og 30 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
STADEVEJ 18, "AMERIKA", STADE MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648264.
HEINRICH CHRISTIAN HANSEN, landmand, født d. 15.-8.-1936, søn af Syrine og Ma
rius Jurgen Hansen, gift d. 15.-8.-1961 med Petrine Nissen, medhjælpende hustru, født
d. 14.-12.-1943, datter af Klara og Jacob Nissen. Parret har børnene: Klara, født d.
23.-12.-1961 og Marius, født d. 23.-10.-1964.
H.C.H. forpagtede gården fra d. 1.-1.-1962 til overtagelsen d. 1.-1.-1968 fra faderen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret fra 1967-74. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra før 1900 tilbygget med spaltestald i 1984, svinestald fra før 1900, lade
fra 1984 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 80
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ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der
produceres 40 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo
og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STADEVEJ 19, STADE, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648325.
ÅGE SCHULTZ, gårdejer, født d. 31.-7.-1954, søn af Kathe og Kristen Schultz, gift d.
14.-10.-1978 med Annelise Jensen, fabriksarbejder, født d. 25.-2.-1955, datter af
Christine og Richard Jensen. Parret har børnene: Karina, født d. 9.-10.-1979, Tanja,
født d. 1.-4.-1981 og Niels Aage, født d. 6.-2.-1989.
Å.S. er slagteriarbejder, han har været på Gråsten og Korinth landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 20.-8.-1986 fra Oluf Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 99 ha., heraf 4,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1954. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af fabrikskartofler, korn, raps og ærter. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 5 markvandingsanlæg, specielle kartoffelmaskiner, 1 korn
silo og varm lufts plantørreri.
STEMMILDVEJ 11, STEMMILD, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762352.
PETER ANDRESEN MØLLER, gårdejer, født d. 9.-3.-1928, søn af Christine og An
dreas Møller.
P.A.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1954 fra
faderen.
Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1981-82. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1920 ombygget flere gange, svinestald fra 1920 senere ombygget til
kvæg, maskinhuse fra 1967 og 1982, foderhus fra 1972 samt tårnsilo til roetoppe.
Gården drives med en besætning på 22 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
varm lufts korntørreri.

STEMMILDVEJ 20, STEMMILD,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762896.
GERT LORENZEN, gårdejer,
født d. 23.-8.-1959, søn af Erna
og Jacob Lorenzen, gift d. 24.9.-1988 med Edith Andresen, kon
torassistent, født d. 13.-3.-1965,
datter af Helene og Christian
Andresen. Parret har børnene:
Jutta, født d. 10.-6.-1989 og Hen
ning, født d. 13.-7.-1990.
G.L. er specialarbejder ved Hart
mann og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-6.-1987 fra
Hans Rueholm Thorsholm.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 18,5 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt samt en
besætning på 40 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
kornsilo samt anparter i vindmølle.
STEMMILDVEJ 24, STEMMILD, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762468.
THOMAS PETERSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1948, søn af Anne og Oluf Hanqist Pe
tersen, bor sammen med Sonja Maren Petersen, direktør, født d. 14.-5.-1939, datter af
Marie og Carl Petersen.
T.P. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Grænseegnens Hus
mandsforening samt medlem af Erhvervsrådet for Tinglev Kommune og Kasserer i
Vandværket. Han overtog gården fra moderen.
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Eje ndomssky Id 920.000. Areal
23,4 ha., der er forpagtet 22,5
ha.
Stemmildvej 24's stuehus er op
ført i 1910 og restaureret i 1990.
Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1910 og 1974, svinestald fra 1910 senere ombygget
til kvæg, lader fra 1971 og 1989,
maskinhus fra 1978, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 32 årskøer,
40 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri samt
staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er
ansat 1 medhjælper 1 dag om ugen.
STEMMILDVEJ 36, STEMMILD,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762373.
THOMAS BONNICHSEN, gårdejer,
født d. 21.-8.-1942, søn af Chri
stine og Carsten Bonnichsen,
gift d. 6.-4.-1966 med Elke Niel
sen, medhjælpende hustru/bankassistent, født d. 16.-3.-1940,
datter af Marie og Evald Niel
sen. Parret har børnene: Traute,
født d. 14.-4.-1968, Thomas,
født d. 1.-3.-1971 og Gert, født
d. 19.-M976. T.B. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.1.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1899. Ejendomsskyld 850.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1899 og
maskinhus fra 1975. Gården dri
ves udelukkende med planteproduk
tion bestående korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsi
lo og varm lufts korntørreri.
T.B. ejer og driver også Stem
mildvej 16, 6372 Bylderup Bov.
Ejendomsskyld 1.600.000, areal
65 ha. Bygningerne er udlejet.
STEMMILDVEJ 39, STEMMILD, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-734338.
MARTIN A. G. Muus, gårdejer, født d. 4.-9.-1934, søn af Ingeborg og Wilhelm Muus,
gift d. 19.-6.-1959 med Edith Christine Jordt, førtidspensionist, født d. 7.-5.-1941,
datter af Marie og Valdemar Jordt. Parret har børnene: Manfred, født d. 3.-9.-1959,
Inge Marie, født d. 8.-10.-1960 og Monika, født d. 5.-4.-1965.
M.A.G.M. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra
faderen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1938, svinestald fra 1938 ombygget til spaltestald for kvæg i
1972, maskinhus fra 1953 og foderhus fra 1965. Gården drives med en besætning på 24
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årskøer, 21 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og RDM samt 5 årsammekøer og
5 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er
2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STOLTELUNDVEJ 8, BAJSTRUP,
6360 TINGLEV, tlf. 74-676555.
HANS CHRISTIAN HARTUNG,
landmand, født d. 15.-8.-1932,
søn af Ingeborg og Friedrich Hartung, gift d. 26.-6.-1953 med
Amanda Callesen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-6.-1933, dat
ter af Anne Margrethe og Albert
Callesen. Parret har børnene:
Kurt Friedrich, født d. 28.-9.1953, Hella, født d. 5.-1.-1957
og Hans Uwe, født d. 31.-7.-1967. H.C.H. overtog gården i 1961 fra Valdemar Hjort. I
perioden 1883-1910 var der skole på ejendommen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1883 løbende restaureret og ombygget. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1956 ombygget til svin i 1982, s vinestalde fra 1956 og 1975 samt
maskinhus fra 1968. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges
750 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er spisekartofler. Der er 2 trak
torer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STOLTELUNDVEJ 14, STOLTELUND, 6360 TINGLEV, tlf. 74676587.
HANS JØRGEN og RUDOLF
ROHWEDDER, gårdejere. H.J.R.
er født d. 28.-11.-1939 og R.R.
er født d. 28.-12.-1945, sønner
af Annemarie og Johannes Roh
wedder.
H.J.R. og R.R. har begge været
på Tinglev Landbrugsskole, H.J.R.
er medlem af Kredsledelsen for
D.L.G.'s Åbenrå-afdeling. Brødrene overtog gården i 1973 fra faderen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 114 ha., heraf 7 ha. mose og veje. Der er forpagtet 94
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 restaureret med nyt tag og ydermur i 1978. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra omkr. 1929 tilbygget i 1971 og senere ombygget til
ristestald, spaltestald ombygget i 1971 og 1974, malkestald fra 1976, løsdriftsstald fra
1979, kombineret lade og maskinhus fra 1974-75, foderhus fra 1956, 2 gylletanke og
udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 120 årskøer, ca. 150 ungdyr og
60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter
og lucerne. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 gummiged, 1
gaffeltruck, roeoptager, kornsilo, varm lufts gennemløbstørreri, halmfyr og kraftfoder
silo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester
og 1 medhjælper.
STOLTELUNDVEJ 21, STOLTELUND, 6360 TINGLEV, tlf. 74-676596.
HANS CARSTENSEN, husmand, født d. 7.-4.-1920, søn af Marie Christine og Johan
Peter Carstensen, gift d. 6.-11.-1948 med Jørga Marie Jürgensen, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-3.-1928, datter af Marie og Henrich Jürgensen. Parret har sønnerne:
Hans Heinrich, født 3.-3.-1951 og Kurt, født d. 23.-3.-1956.
H.C. overtog gården i 1956 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
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Stoltelundvej 21's stuehus er op
ført i 1957 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra
1957 samt kombineret lade og
maskinhus fra 1958. Gården dri
ves udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der
er 1 traktor, og maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

STOLTELUNDVEJ 29, STOLTELUND, 6360 TINGLEV, tlf. 74676635.
CHRISTIAN PETER DAVID, gård
ejer, født d. 20.-9.-1961, søn af
Rita og Hans T. David, gift d.
28.-5.-1988 med Marlene Doro
thea Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 4.-7.-1964, datter
af Carla Dorothea og Andreas
Christian Hansen. Parret har søn
nen Ferdinand, født d. 15.-11.1989. C.P.D. har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er
4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 91 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1825 og restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960 ombygget indvendig i 1979, kostald fra 1978, lade fra 1973, maskinhus
fra 1972, foderhus fra 1960 og gylletank. Gården drives med en besætning på 64 års
køer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 minilæsse, kornsilo,
varm lufts korntørreri samt varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
STORMSGÅRDEVEJ 15, HJOLDERUP MARK, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-666280.
MARTIN NIELSEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1956, søn af Marie og Harry Nielsen, gift
d. 9.-4.-1977 med Alice Nielsen, kontorassistent, født d. 8.-4.-1954, datter af Clausine
Anine og Rasmus Lyngbak Nielsen. Parret har sønnerne: Harry, født d. 10.-1.-1977,
Rasmus, født d. 8.-2.-1983 og Jesper, født d. 4.-8.-1985.
M.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Venstre.
Han overtog gården d. 1.-5.-1976 fra Carl Lutzen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 62,2 ha., heraf tilkøbt 47 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1949, spaltestald til ungdyr fra 1979, kostald ombygget ind
vendig i 1979, kombineret maskinhus og foderlade fra 1985 samt gylletank. Gården
drives med en besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM
samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine, desuden er der 12 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, varm lufts korntørreri samt gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
STORMSGÅRDEVEJ 34, STORMSGÅRDE, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647491.
KRESTEN NIELSEN, gårdejer, født d 3.-7.-1957, søn af Marie og Harry Nielsen.
K.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården d. 1.-7.1982 og resten d. 1.-7.-1990 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1930.
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Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929, spaltestald fra 1985, kostald udvidet flere gange senest i 1978, svinestald fra 1967, lade fra 1956, maskinhus fra 1982, foderhus fra 1978 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 110 ungdyr og 100 slagtekalve af
racen SDM samt 10 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts
korntørreri samt gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 1 deltids medhjælper.
STORMSGÅRDEVEJ 38,
"STORMSGAARD" STORMS
GÅRDE, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-647357.
THORKILD DAHL NIEL
SEN, bonde, født d. 29.-6.1938, søn af Anna og Hol
ger Nielsen, gift d. 17.6.-1967 med Esther Thy man n
Pedersen, lærer, født d.
6.- 8.-1939, datter af Ma
thilde og Peder Pedersen.
Parret har sønnerne: Jacob,
født d. 25.-9.-1968, Thomas,

født d. 8.-4.-1971 og Søren, født d. 19.-11.-1975.
T.D.N. har været borgmester i Tinglev Kommune siden d. 1.-1.-1990, han har været på
Lyngby og Ladelund landbrugskoler og er formand for Slogsherreds Landboforening.
Han overtog gården d. 31.-8.-1964 fra Nis Johansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962 ombygget til
svin i 1964, svinestald fra 1962 ombygget til sostald i 1977, maskinhus fra 1985 og
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 2 markvan
dingsanlæg, 1 varm lufts plantørreri samt gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng.
T.D.N. ejer og driver også Hjolderupvej 12, 6392 Bolderslev, som blev købt i 1985 af
Maria Mathiasen. Ejendomsskyld 1.400.000, areal 55 ha.
STORMSGÅRDEVEJ 42, "STORMS
GAARD", STORMSGÅRDE, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-647342.
HENRIK HOFFMANN, gårdejer,
født d. 28.-2.-1948, søn af Inge
borg og Jørgen Hoffmann, gift
d. 7.-3.-1970 med Marianne
Høft, sygeplejerske, født d.
23.-9.-1942, datter af Lizzie og
Martin Høft. Parret har børnene:
Henriette, født d. 21.-4.-1971,
Gitte Marlene, født d. 14.-6.1973 samt tvillingerne Hanne Mette og Lars Peter, født d. 4.-9.-1981.
H.H. er smed og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.10.-1972 fra Nis Berndt.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 48 ha., heraf 10 ha. eng. Der er bortforpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1840, svinestald fra omkr. 1840 senere delvis ombygget til værk
sted, desuden er der maskinhus fra 1983. På gården er der 2 heste. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 brikketpresser, varm lufts gennemløbstør
reri samt fast brændselsfyr.
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6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74646174.
ANTON BARGUM, gårdejer, født
d. 7.-6.-1928, søn af Wilhelmine
og Anton Bargum, gift d. 18.-5.1956 med Doris Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 16.-2.-1933,
datter af Kjerstine og Jens Han
sen. Parret har døtrene: Elisa
beth, født d. 24.-1.-1958 og An
nemette, født d. 30.-6.-1964.
A.B. forpagtede gården fra 1956 til overtagelsen d. 11.-5.-1960 fra faderen. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 30,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 løbende restaureret samt udbygget i 1976. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1930, kostald fra 1974, svinestald fra 1930 ombygget til ko
stald senest i 1974 samt lade og maskinhus begge fra 1964. Gården drives med en
besætning på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og
varm lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STORMSGÅRDEVEJ 49, "ØSTERLØKKE", HAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf.
74-647198.
LEIF BINDZUS, gårdejer, født d. 4.-6.-1960, søn af Johanne og Frederik Bindzus, gift
d. 12.-7.-1986 med Inge Mortensen, håndarbejdslærer, født d. 22.-9.-1960, datter af
Minna og Jørgen Mortensen. Parret har børnene: Hella, født d. 24.-5.-1985 og Allan,
født d. 10.-2.-1989. L.B. er chauffør og har været på Nordisk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1981 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1935 og 1960 begge tilbygget i 1970, svinestalde fra 1935, 1960 og
1970 samt maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn, raps, frøgræs, kartofler og ærter. Der er 2 traktorer, 3 mejetærskere, 3
markvandingsanlæg og 1 varm lufts korntørreri.

STORMSGÅRDEVEJ 53, HAV
STED MARK, 6372 BYLDERUP
BOV, tlf. 74-647460.
EJNER LORENZEN, gårdejer,
født d. 6.-11.-1942, søn af Marie
og Hans Lorenzen.
E.L. overtog gården d. 1.-3.-1973
fra faderen. Nuværende ejer er
3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 33
ha., heraf 0,5 ha. mose.
Alle bygningerne nedbrændte i 1914 og blev samme år genopført med stuehus siden
løbende restaureret, kvæg- og svinestald samt lade, desuden er der kvægstald fra
1973, svinestalde fra 1960 og 1973 samt gastæt silo. Gården drives med en besætning
på 25 årskøer, 23 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og gastæt korn
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STORMSGÅRDEVEJ 56, HAVSTED, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-647199.
HANS MARTENSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1936, søn af Christine og Andreas Peter
Martensen, gift d. 20.-5.-1965 med Gerda Nørr, medhjælpende hustru, født d. 5.11.-1942, datter af Else og Carl Nørr. Parret har børnene: Andreas Peter, født d.
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9.-9.-1967, Carl 3ørn, født d. 6.-7.-1968, Frank, født d. 17.-7.-1974 og Susanne, født
d. 10.-5.-1966.
H.M. har været på Tingelev Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1962 til over
tagelsen i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1867.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 47,4 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1933, kalvestald fra 1986, spalte
stald fra 1980 og svinestald fra 1933 senere ombygget til kvæg. Gården drives med en
besætning på 51 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm
lufts korntørreri samt kraftfodersilo. Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat
1 medhjælper.
STORMSGÅRDEVE3 61, HAV
STED, 6372 BYLDERUP BOV,
tlf. 74-647450.
LORENZ 3ESSEN PETERSEN,
gårdejer, født d. 3.-2.-1932, søn
af 3ørgine og 3ørgen Petersen,
gift d. 14.-12.-1957 med Christi
ne Marie Festersen, medhjælpen
de hustru, født d. 14.-9.-1935,
datter af Dossine og 3acob Fe
stersen. Parret har børnene: To
ve, født d. 1.-3.-1960, Erling,
født d. 20.-6.-1961 og Lilian, født d. 4.-8.-1967.
L.3.P. overtog gården d. 15.-11.-1957 fra Otto Andersen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1930 tilbygget i 1963, svinestald fra omkr.1930 ombygget til
kvæg i 1973 samt kombineret lade og maskinhus fra omkr. 1930. Gården drives med
en besætning på 20 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og kold lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØAGERVE3 10, "TODSBØLGÄRD", TODSBØL, 6360 TING
LEV, tlf. 74-644277.
ANDREAS NISSEN TINGLEF,
gårdejer, født d. 13.-6.-1911, søn
af Cathrine og Dins Tinglef, gift
d. 31.-8.-1963 med Birthe Chri
stensen, hjemmehjælper, født d.
13.-4.-1940, datter af Alma og
Christian Christensen. Parret
har sønnerne: Nis, født d. 5.2.-1965 og Andreas, født d. 21.12.-1963, afdød i 1989. A.N.T. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1905.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 40 ha., heraf 7 ha. mose. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870 ombygget til maskinhus i 1991 samt svinestald og lade begge fra 1870.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
Sønnen Nis driver gården idag.
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søllingvrAvej 6, søllingVRÅ, 6360 TINGLEV, tlf. 74762767.
KURT JENSEN, gårdejer, født d.
25.-12.-1954, søn af Alice og
Jens Jensen, gift d. 19.-11.-1977
med Inga Frost Larsen, hjemme
hjælper, født d. 24.-3.-1955, dat
ter af Marie og Ejner Frost Lar
sen. Parret har børnene: Rene,
født d. 20.-6.-1984, Jens, født d.
19.-3.-1986 og Kjeld, født d. 15.2.-1988.
K.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1977 fra Hans
Jessen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 63 ha., 12 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, kostald og lade begge fra 1977, spaltestald fra 1981 og maskinhus fra
1986. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 85 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og varm lufts korntørre
ri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

SØLLINGVRÅVEJ 25, BYLDERUP MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-762384.
ANDREAS SVANE, gårdejer, født d. 8.-5.-1958, søn af Clara og Hans Svane, gift d.
8.-1.-1983 med Esther Petersen, køkkenassistent, født d. 10.-6.-1961, datter af Bodil
og Frederik Petersen. Parret har sønnerne: Bo, født d. 8.-6.-1983 og Claus, født d.
16.-5.-1986.
A.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han drev gården som et I/S sammen med
svigerfaderen fra 1981 til overtagelsen i 1983. Nuværende ejer er 4. generation på
gården. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 46 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1850 og 1974 begge ombygget indvendig i 1981, svinestald fra 1968 ombyg
get til ungdyr i 1981, lade fra 1850 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en
besætning på 43 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts korntørre
ri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TEGLOVNSVEJ 9, LUND, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-762369.
ANNE THOMSEN, gårdejer, født d. 7.-10.-1920, datter af Maren og Christian Eskild
sen, gift d. 15.-6.-1940 med Jens Thomsen, gårdejer, født d. 7.-4.-1916, søn af Han
sine og Jørgen Thomsen. Parret har børnene: Christian, født d. 14.-5.-1941, Jørgen
Peter, født d. 29.-7.-1944, Thyra Hansine, født d. 9.-1.-1950 og Herdis Irene, født d.
11.-2.-1961.
A.T. arvede gården efter sin far i 1929, og frem til 1940 var den bortforpagtet. Fra
1940 har A.T. og J.T. drevet gården sammen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1945 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
ombygget af flere gange senest i 1960, desuden er der lade fra 1961. Der er andel i
mejetærsker.
TEPTOFT 2, "TEPTOFT", TEPTOFT, 6360 TINGLEV, tlf. 74-648338.
RUDOLF ANDRESEN, landmand, født d. 27.-6.-1939, søn af Anne Christine og Sophus
Sørensen Andresen, gift d. 8.-11.-1963 med Christa Cathrine Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 10.-4.-1942, datter af Caroline og Markus Hansen. Parret har børnene:
Frauke, født d. 24.-3.-1965, Hella, født d. 6.-5.-1967 og Ute, født d. 1.-2.-1970.
R.A. forpagtede gården fra d. 1.-11.-1963 til overtagelsen d. 1.-1.-1970 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 2 ha. er skov og 4 ha. er
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ha.
En del af "Teptoft"s byg
ninger nedbrændte i august
1982, og samme år blev
der genopført stuehus, ko
stald, kalvestald og foder
hus, desuden er der ungdyr
stald fra 1976, maskinhus
fra 1975, hestestald og gyl
letank. Gården drives med
en besætning på 45 årskø
er, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM samt 6 årsammekøer og 6 ungdyr af racen Charolais, desuden er
der 10 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
TERKELSBØL BYGADE 40, TERKELSBØL, 6360 TINGLEV, tlf.
74-644668.
ANTON LUDWIG ECKHOLDT,
gårdejer, født d. 17.-12.-1937,
søn af Catharina Maria og Anton
Ludwig Eckholdt, gift d. 8.-3.1961 med Anna Margrethe Callesen, medhjælpende hustru, født
d. 7.-7.-1939, datter af Frida
Christine og Christian Callesen.
Parret har børnene: Karin Chri
stine, født d. 20.-5.-1962, Christian, født d. 29.-5.-1964 og Heidi Susanne, født d.
12.-9.-1966.
A.L.E. er formand for Vandværket. Han forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen i
1965 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 29 ha., 7 ha. er mose. Der er
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald fra 1936 ombygget til kostald med riste i 1972, løsdriftsstald fra
1972 samt lade og foderhus begge fra 1978. Gården drives med en besætning på 33
årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, 46 årsammekøer og 60 ungdyr af racen Limou
sine, desuden er der 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, rundballepresser, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
A.L.E. ejer og driver Løgumklostervej 9, Terkelsbøl, 6360 Tinglev.

TERKELSBØL BYGADE 78, TER
KELSBØL, 6360 TINGLEV, tlf.
74-643062.
HANS HANSEN, gårdejer, født d.
11.-9.-1945, søn af Margrethe og
Andreas Peter Hansen, gift d.
3.-2.-1979 med Connie Holm,
medhjælpende hustru, født d.
26.-4.-1947, datter af Dina og
Thomas Holm. Parret har børne
ne: Allan, født d. 13.-2.-1966 og
Lillian, født d. 14.-1.-1969.
H.H. overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Alfred Schmidt.
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Ejendomsskyld 750.000. Areal 36 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1885 ombygget til kostald i 1985, kombineret
kalve- og svinestald fra 1986, maskinhus fra omkr. 1973 og foderhus fra 1985. Gården
drives med en besætning på 37 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM samt en svinepro
duktion på 1 årsso, der produceres 15 slagtesvin årligt, desuden er der 3 heste. Plan
teproduktionens salgsafgrødder er fabrikskartofler og ærter. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
TERKELSBØL BYGADE 86, "TERKELSBØL MASKINSTATION",
TERKELSBØL, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-644462.
PETER THIMSEN HANSEN, gård
ejer, født d. 15.-11.-1945, søn af
Metha Marie og Marius Hansen,
gift d. 2.-10.-1970 med Jutta
Marquardsen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-7.-1948, datter af An
ne Cathrine og Harro Marquard
sen. Parret har børnene: Helle,
født d. 16.-3.-1972 og Frank, født d. 8.-6.-1978.
P.T.H. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra bedstemoderen Wil
helmine Thimsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført omkr. 1938 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1938 ombygget til løsdriftsstald til kvæg i 1985 samt
maskinhuse fra 1974 og 1980. Gården drives med en besætning på 25 ungdyr af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 5 trak
torer, 2 mejetærskere samt diverse maskiner til maskinstation.
TINGDIGEVEJ 1, KVÆRNHOLT,
6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74762552.
POVL ERIK PAULSEN, gårdejer,
født d. 20.-4.-1940, søn af Karo
line og Hans Christian Paulsen,
gift d. 20.-11.-1965 med Christa
Christensen, hjemmehjælper,
født d. 26.-12.-1944, datter af
Johanne Marie og Hans Christen
sen. Parret har børnene: Bjarne,
født d. 21.-2.-1967, Lars, født d.
21.-8.-1970 og Gitte, født d. 15.-7.-1974.
P.E.P. er tømrer. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Søren Johansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 1,5 ha. er mose. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1928 samt svinestald og maskinhus begge fra 1953.

TODSBØLVEJ 21, LOVTRUP VESTERMARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643802.
NICOLAI CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1948, søn af Anna og Christian
Jessen Christiansen, bor sammen med Margrethe Nissen, pedel, født d. 23.-5.-1946,
datter af Dora og Peter Matthies. Parret har datteren Donni, født d. 1.-4.-1977.
N.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra tanten Kjerstine Møller. Efter en brand i 1982 blev den flyttet til sin nuværende beliggenhed.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 2,5 ha. er mose og 15 ha.
er eng.
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lade og maskinhus fra 1990 samt indendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 90 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er
2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 varm lufts plantørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 1 skoleelev.

TODSBØLVEJ 27, TODSBØL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-646265.
PETER CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1942, søn af Karen og August Carsten
Christiansen, gift d. 9.-9.-1972 med Merete Jacobsen, primær sygeplejerske, født d.
10.-3.-1948, datter af Ellen og Alfred Jacobsen. Parret har børnene: Carsten, født d.
6.-8.-1973, Helle, født d. 10.-8.-1975 og Lars, født d. 11.-12.-1977.
P.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra fa
deren. Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 43 ha., 12 ha. er eng. Der
er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1912, kostald fra 1966 om- og tilbygget i 1977 til løsdriftsstald, spaltestald og
foderhus begge fra 1973, svinestald fra 1912 senere ombygget til kalvestald, lade fra
1912, maskinhus fra 1979, 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 100 årskøer, 125 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvan
dingsanlæg, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri, varm lufts plantørreri samt gastæt
kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjæl
per. P.C. ejer også bygningerne på Todsbølvej 25, 29 og 31 6360 Tinglev.
TODSBØLVEJ 46, "SØNDERGAARD", TODSBØL, 6360 TING
LEV, tlf. 74-646293.
ERIK PETER BRODERSEN, gård
ejer, født d. 14.-11.-1920, søn af
Claudine og Nicolaj Brodersen,
gift d. 24.-3.-1948 med Else Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 29.-9.-1927, datter af Maren
og Aage Jensen.
E.P.B. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1947 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1879.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 4 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1912 og 1976, svinestald og lade begge fra 1924 samt maskinhus fra 1970.
Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
TODSBØLVEJ 50, TODSBØL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-646125.
LORENS JESSEN. Omtales under Todsbølvej 56, 6360 Tinglev.
L.J. overtog gården d. 1.-4.-1971 fra faderen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 1,1 ha., der er frasolgt 23 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1920 om
bygget i 1969-71, svinestald ombygget til spaltestald i 1967 samt lade og foderhus
begge fra 1970. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 50 ungdyr og 25 slag
tekalve af racen SDM. Der er kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinerne er fælles
med L.J.'s anden ejendom, Todsbølvej 56, 6360 Tinglev.
TODSBØLVEJ 56, "JØRGENSMINDE", TODSBØL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-646125.
LORENS JESSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1944, søn af Marie og Christian Peter Jes
sen, gift d. 19.-5.-1973 med Kristine Mailandt, sygeplejerske, født d. 19.-6.-1950,
datter af Martha og Anders Mailandt. Parret har børnene: Kristian, født 26.-6.-1975,
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Torben, født d. 5.-11.-1977 og Dorte, født d. 19.-7.-1981.
L.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-3.-1982
overtagelsen d. 1.-7.-1987 fra Vagn Christiansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 29 ha., 8 ha. er mose.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret fra 1986-87. Avlsbygningerne består
kombineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1910 senere ombygget til heste, desuden
der lade fra 1910. På gården er der 5 heste, de 2 er af racen Dansk Varmblod. Der
4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges
lidt af markarbejdet.
L.J. ejer og driver også Todsbølvej 50, 6360 Tinglev.

til
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TREKRONER 2B, "KRONBORG", 6372 BOLDERSLEV, tlf. 74-646288.
CARSTEN SCHMIDT PAULSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1952, søn af Anne Cathrine
og Christian Paulsen, gift d. 2.-6.-1979 med Ingeborg Matzen, pædagog, født d.
10.-11.-1950, datter af Kristine og Hans Christian Matzen. Parret har børnene: Didde,
født d. 26.-2.-1979 og Casper, født d. 25.-3.-1982.
C.S.P. er murersvend, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af be
styrelsen for Mejeriet samt Jagtforeningen. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra
svigerfaderen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 19 ha., 4 ha. er skov. Der er
forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1895 og 1986, svinestald fra 1895 restaureret indvendig i
1976, lade fra omkr. 1956, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1986, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 85 ungdyr af racen
SDM samt en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges 300 smågrise årligt, desuden
er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet. På gården er der ansat 1 fodermester.

TREKRONER 24, "JØRGENSGÅRD", 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646268.
SVEND AAGE DANIELSEN, gård
ejer, født d. 21.-10.-1951, søn af
Ellen og Ernst Danielsen, bor
sammen med Elna Christensen,
hjemmehjælper, født d. 9.-11.1951, datter af Anna Christine
og Hans Peter Christensen. Par
ret har døtrene: Lene, født d.
17.-1 1.-1975 og Jette, født d.
25.-2.-1978.
S.AA.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1905.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 25 ha., der er forpagtet 37,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1905 og 1978, svinestald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1905
samt gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 70 ungdyr og 25 slågtekalve af racen SDM, desuden er der 1 ged og 1 hest. Der er 3 traktorer, og maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skolepige.
TØNDERVEJ 70, RØDEBÆK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-676669.
FREDERIK THOMSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1941, søn af Frida og Jens Thomsen,
gift d. 24.-7.-1976 med Marie Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 12.-10.-1941,
datter af Magdalene og Christian Rasmussen. Parret har datteren Pia, født d. 25.-3.1978. F.T. overtog gården d. 1.-8.-1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 25 ha., heraf 1,5 ha. skov.

-160Tøndervej 70's stuehus er opført
omkr. 1800 og restaureret i
1976. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald
fra 1800 om- og tilbygget fra
1972-82, maskinhus fra 1974, fo
derhus fra 1989, møddingsplads
og udendørs køresilo. Gården dri
ves med en besætning på 16 års
køer, 26 ungdyr og 10 slagtekal
ve af racerne SDM og RDM samt
en svineproduktion på 25 årssøer,
der sælges 500 smågrise årligt.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

UGE ALLEGADE 27, "LINDE
GÅRD", UGE, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-644757.
ASMUS HANSEN JESSEN, gård
ejer, født d. 16.-6.-1947, søn af
Marine og Hans Asmus Jessen,
gift d. 11.-7.-1970 med Inge-Lise
Bundgaard, kontorassistent, født
d. 29.-12.-1947, datter af Marie
og Søren Bundgaard. Parret har
sønnerne: Preben, født d. 22.-6.1972 og Torben, født d. 3.-2.1976.
A.H.J. er greenkeeperassistent ved Uge Golfbane og er uddannet tømrersvend. Han
overtog gården d. 1.-1.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1876.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 46 ha., der er bortforpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1907 samt maskinhus fra 1978. Gårdens besætning er på 3 heste
samt 4 tyre af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
UGE BYGADE 2, UGE, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644252.
NIELS PETER HANSEN, gård
ejer, født d. 12.-5.-1917, søn af
Marie og Jes Hansen, gift d.
25.-5.-1945 med Christine Margre
the Jessen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-6.-1923, datter af
Voline og Christian Jessen. Par
ret har sønnerne: Jes Christian,
født d. 7.-4.-1946 og Niels, født
d. 20.-10.-1950.
N.P.H. overtog gården d. 1.-4.1947 fra Lauritz Svenningsen. Ejendomsskyld 420.000. Areal 12 ha., heraf 3 ha. eng og
mose. Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1896, lade fra 1917 og maskinhus fra 1966. Gården dri
ves med en besætning på 6 årskøer og 18 ungdyr af racen SDM samt 1 årsammeko og
1 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er grøntpiller. Der er
3 traktorer, 2 markvandingsanlæg og 1 silo til foderpiller. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
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MAGNUS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1941, søn af Sophie og Jes Jurgensen,
gift d. 2.-4.-1966 med Anke Mohrdieck, krovært, født d. 12.-7.-1943, datter af Metha
og Hans Mohrdieck. Parret har døtrene: Sabine, født d. 4.-2.-1967 og Helle, født d.
31.-8.-1970.
M.J. er gæstgiver og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-1.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 41,5 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset og krostuen er opført i 1907, korstuen er restaureret i 1981. Alle avlsbyg
ningerne nedbrændte i marts 1982 og blev samme år genopført med kombineret lade
og maskinhus samt gylletank, desuden desuden er der opført svinestald fra 1982-83.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
combisæt til såning, varm lufts plantørreri, halmfyr og gastæt kornsilo. Maskinstation
bruges til høst. På gården er ansat 1 medhjælper.

UGE BYGADE 25, UGE, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644070.
FRIEDRICH JEPSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1934, søn af Christine og Peter Jepsen,
gift d. 12.-1.-1961 med Wiebke Christiansen, medhjælpende hustru/sygeplejerske, født
d. 23.-3.-1936, datter af Caroline Wilhelmine og Jens Christiansen. Parret har bør
nene: Sigrun, født d. 2.-10.-1961 og Hans Uwe, født d. 31.-10.-1971.
F.J. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-1.-1961 til
overtagelsen d. 1.-1.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er mindst 5. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 34 ha., 2 ha. er skov, 1 ha. er
mose og 15 ha. er eng. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925 og ny tilbygget i 1963, kombineret svine- og hestestald fra 1925 samt
svinestalde fra 1972 begge ombygget til ungkvægstalde i 1987, maskinhus fra 1970,
foderhus fra 1967, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning
på 43 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt
staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Hans
Uwe hjælper til på gården.
UGE GREEN 2, "GREEN", UGE
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74646392.
JOHANNES ERNST CHRISTIAN
SEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1928,
søn af Magda og Johan Ernst
Christiansen, gift d. 28.-3.-1959
med Hilde Hertha Feddersen,
hjemmehjælper, født d. 2.-1.-1935,
datter af Johanne og Lorens Fed
dersen. Parret har børnene: Hei
di, født d. 19.-7.-1961, Jürgen
Ernst, født d. 17.-6.-1962 og Stefan Ernst, født d. 13.-4.-1970.
J.E.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1964 fra
Jens Nielsen. Gården brændte i 1981 og bygningerne blev flyttet 500-600 m.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der udvindes grus på ca. 14
ha., desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er genopført i 1982. Avlsbygningerne er genopført med løsdriftsstald og lade
i 1982 samt maskinhus i 1985. Gården drives med en besætning på ungtyre af blandet
Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.
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GUNNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1958, søn af Marie og Adolf Nielsen.
G.N. er tømrersvend, han overtog gården d. 1.-10.-1985 fra bedstemoderen Gunda
Callesen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1864.
Ejendomsskyld 519.000. Areal 16 ha., der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og tilbygget i 1936. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra omkr. 1945 samt kombineret lade og maskinhus fra 1958.
UGE KÅDNERVEJ 20, UGE,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644625.
HANS JENSEN, gårdejer, født d.
4.-11.-1937, søn af Ingeborg og
Christian Jensen, gift d. 7.-5.1960 med Marie Christine Bak
kensen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-3.-1939, datter af
Metha Helene og Chresten A.
Bakkensen. Parret har døtrene:
Anette, født d. 18.-1.-1961, Hel
la, født d. 5.-3.-1964 og Tina,
født d. 18.-12.-1969.
H.J. overtog gården d. 1.-12.-1960 fra Harry Larsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 2 ha. er eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af gammel stald og stuehus begge
ombygget til kostald i 1973, svinestald fra 1966, kombineret lade og maskinhus fra
1979 samt foderhus fra 1973. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 25 ung
dyr og 12 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der pro
duceres 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

UGE VESTERBALLE 14, UGE,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644504.
HANS JEPSEN, gårdejer, født d.
4.-2.-1934, søn af Marie og Jep
Jepsen, gift d. 29.-3.-1956 med
Christa Christiansen, medhjælpen
de hustru, født d. 1.-5.-1934, dat
ter af Lilly og Jens Christian
sen. Parret har børnene: Margit,
født d. 22.-8.-1956 og Jep, født
d. 22.-3.-1966.
H.J. overtog gården d. 1.-1.-1971
fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1762 og i familien Jepsens eje
siden 1890. Fra d. 1.-I.-1988 er gården blevet drevet som et I/S sammen med sønnen
Jep Jepsen. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 2 ha. er skov
og 7 ha. er eng og mose.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1884 tilbygget i 1971, kostald fra 1988, svinestald fra 1963 ombygget til
kvæg i 1982, lade fra 1884, maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en
besætning på 55 årskøer, 85 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og DRK samt 6
årsammekøer og 6 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

-163VEJBÆKVEJ 10, BAJSTRUP MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74-676559.
UWE HANSEN, gårdejer, født d.
10.-10.-1962, søn af Carla og
Andreas Hansen.
U.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1990 fra faderen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 35
ha., heraf 2 ha. eng og 0,3 ha.
mose. Der er forpagtet 48 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1893 ombygget i 1974, svinestald fra 1973 og værksted
fra 1975. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr og 5 slagtekalve
af racen SDM samt blandet, desuden er der 3 vildsvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps, ærter og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere og 1
markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VEJBÆK VEJ 15, "MOSEVANG", STOLTELUND, 6360 TINGLEV, tlf. 74-676792.
JES CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1953, søn af Johanne og Jes Christensen,
gift d. 24.-3.-1980 med Bente Brix, butiksassistent, født d. 12.-8.-1959, datter af Mary
og Julius Brix. Parret har børnene: Brian, født d. 23.-2.-1983 og Vivi, født 6.-8.-1980.
J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1979 fra
Markus Bossen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 24 ha., 1 ha. er skov og mose.
Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1945 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1945, kostald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1980, spaltestald
fra 1988 og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg og kraftfodersilo. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

VIPPELVEJ 32, VIPPEL, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644610.
BENT CLAUSEN, gårdejer, født
d. 21.-5.-1942, søn af Cathrine
og Henrik Clausen, gift d. 8.-8.1964 med Edith Jacobsen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-10.1942, datter af Amalie og Peter
Jacobsen. Parret har sønnerne:
John, født d. 10.-1.-1965 og Pre
ben, født d. 23.-10.-1968.
B.C. arbejder som speditør i
Padborg. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra faderen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 15 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består- af
kvæg- og svinestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1910. Gården drives
med en besætning på 4 årsammekøer og 3 ungdyr af SDM-kryds, desuden er der 2
heste og 1 ged. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1
kornsilo.
VIPPELVEJ 38, "ØSTERGAARD", VIPPEL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644482.
NICOLAUS PETERSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1931, søn af Catharina og Martin Peter
sen, gift d. 5.-6.-1956 med Alma Hansen, medhjælpende hustru, født d. 29.-8.-1933,
datter af Cathrine og Nicolaj Hansen. Parret har børnene: Karin, født d. 25.-3.-1957,
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født d. 8.-11.-1966 og Martin,
født d. 19.-3.-1969.
Nicolaus Petersen forpagtede går
den fra 1956 til overtagelsen d.
1.-1.-1961 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
42,5 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha.
Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1875
og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1875 og ombygget i 1970, kostald fra 1975, ungdyrstald og foder
hus begge fra 1986, maskinhus fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 30 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
VIPPELVEJ 42, "KOGSBØLGÅRD",
TERKELSBØL, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-642169.
HANS HEINRICH CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 14.-1.-1955, søn
af Elene og Jacob Peter Chri
stensen, gift d. 17.-5.-1986 med
Marianne Klindt, medhjælpende
hustru, født d. 25.-9.-1958, dat
ter af Anna Christel og Andreas
Klindt. Parret har datteren Ka
rina, født d. 27.-11.-1989.
H.H.C. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra moderen. Nuværende ejer er 6.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 81,5 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, svinestald
fra 1912 ombygget til kvægstald i 1965 samt værksted fra 1988. Gården drives med en
besætning på 47 årskøer og 50 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

VIPPELVEJ 45, TERKELSBØL,
6360 TINGLEV, tlf. 74-644533.
JOHANNES HANSEN, gårdejer,
født d. 13.-3.-1929, søn af Anne
Cathrine og Nicolaj Hansen, gift
d. 24.-5.-1956 med Else Erika
Schundemayer, medhjælpende hu
stru, født d. 27.-3.-1932, datter
af Alvine og Emil Schundemayer.
Parret har børnene: Alvine, født
d. 1.-5.-1957, Anne Cathrine,
født d. 3.-10.-1960 og Bert, født
d. 14.-12.-1961.
J.H. overtog gården d. 1.-1.-1955 fra faderen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1911, svinestalde fra 1911 og 1960 begge senere ombygget til kvæg samt
kombineret lade og maskinhus fra 1967. Gården drives med en besætning på 9 års-
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afgrøde er korn. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

VIPPELVEJ 46, TERKELS
BØL, 6360 TINGLEV, tlf.
74-643048.
HANS CHRISTIAN DAVID,
landmand, født d. 30.-9.1951, søn af Marie og Pe
ter David, gift d. 3.-12.1974 med Lise Westergaard,
sekretær, født d. 27.-2.1953, datter af Minna og
Henry Westergaard. Parret
har børnene: Lena, født d.
20.-8.-1975, Mia, født d. 11.-4.-1977 og Steffen, født d. 23.-7.-1983.
H.C.D. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Tysk Landboforening
i Tinglev og for Tysk Børnehave. Han overtog gården d. 1.-10.-1977 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 45 ha., 10 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1926 og 1976, svinestald fra 1926 sener ombygget til kalvestald, kombineret
lade og maskinhus fra 1987 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 60
årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark vandings
anlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det. På gården er ansat 2 skoleelever.
VOLLERUP BYVEJ 8, "ØSTERGAARD", VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646331.
PETER HANSEN PETERSEN,
gårdejer, født d. 20.-5.-1933, søn
af Mette og Christian Petersen,
gift d. 23.-1.-1960 med Mathilde
Regina Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 3.-3.-1936, datter
af Magda og Nicolai Nielsen.
Parret har børnene: Christian,
født d. 2.-6.-1961, Magda, født
d. 27.-2.-1963 og Peter, født d. 27.-11.-1968.
P.H.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-1.-1960
til overtagelsen d. 1.-7.-1963 fra faderen, som udstykkede ejendommen i 1928 fra
slægtsgården i Vollerup og byggede gården samme år.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55,3 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 1,3 ha. er skov, mose og
sø.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1928 om- og tilbygget til kvæg i 1972, maskinhus fra
1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 35 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts gennem
løbstørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
På gården er ansat 1 medhjælper.
VOLLERUP BYVEJ 16, VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646396.
UWE FESTERSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1961, søn af Anita og Hans Festersen, gift
d. 10.-8.-1991 med Anna Skødt, født d. 20.-4.-1961, pædagog, datter af Bodil og Sofus
Skødt. Parret har børnene: Lena, født d. 12.-2.-1989 og Lasse, født d. 25.-9.-1990.
U.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-6.-1984 til
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som har været i slægtens eje siden 1899.
Areal 53 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1927 ombygget til kostald i 1987 og udvidet i
1990, hestestald ombygget til ristestald, maskin- og foderhus begge fra 1990, gylle
tank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 60 ung
dyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts
korntørreri, staldvarme til stuehus samt vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. Fra 1991 er gården blevet drevet som økologisk brug.

VOLLERUP BYVEJ 20, "BUTLUMGAARD", VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646142.
HANS HERLUF NISSEN, gårdejer,
født d. 3.-3.-1924, søn af Ensine
og Hans Nissen, gift d. 16.-5.1959 med Cathrine Rasmine Jes
persen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-5.-1933, datter af
Diederikke og Johannes Jesper
sen. Parret har børnene: Elly,
født d. 3.-4.-1960, Kirsten, født
d. 4.-1.-1962, Erling, født d. 10.4.-1964 og Britta, født d. 21.-2.-1969.
H.H.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1959 fra
hustruens onkel August Hansen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 23,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1943, svinestald fra 1870 senere ombygget samt kombineret lade
og maskinhus fra 1942. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produ
ceres 70 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.

VOLLERUP BYVEJ 22, VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646486.
LEIF NICOLAI NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1932, søn af Magda og Nicolai Niel
sen, gift d. 6.-10.-1959 med Ingeborg Duggen, medhjælpende hustru, født d. 28.-9.1927, datter af Elly og Willi Duggen. I.D. er afdød. Parret fik børnene: Dieter, født d.
23.-12.-1949, Karin Elly, født d. 18.-3.-1960 og Renate, født d. 23.-9.-1963.
L.N.N. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra faderen, som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1920 og ombygget i 1960 samt kombineret lade og maskinhus fra
1960. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 40 ungdyr samt 50 tyrekalve og
stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts gennemløbstørreri. På gården er ansat
I medhjælper.
L.N.N. ejer og driver også Jørgensgård 45, 6200 Åbenrå. Ejendomsskyld 790.000, areal
27 ha.

VOLLERUP BYVEJ 24A, VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646374.
ANDREAS DIEDRICHSEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1926, søn af Henriette og Nicolaus
Diedrichsen, gift d. 25.-7.-1953 med Christine Jørgensen, født d. 29.-7.-1927, datter
af Anne Petrine og Heinrich Jørgensen. C.J. døde i 1985. Parret fik børnene: Elke,
født d. 12.-6.-1954 og Claus, født d. 13.-4.-1958.
A.D. overtog gården d. 1.-8.-1953 fra faderen, som købte den i 1913.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
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Vollerup Bygade 24A's stuehus er
opført omkr. 1875 og løbende
restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1960, svi
nestald fra 1960 bruges nu til
kalve, rejsestald fra omkr. 1875
samt kombineret lade og maskin
hus fra 1965. Gården drives med
en besætning på 34 stude af ra
cen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor, kornsilo og varm lufts
korntørreri.

VOLLERUP BYVEJ 26, VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646375.
THEODOR SCHMIDT, gårdejer, født d. 10.-4.-1941, søn af Marie Helene og Jørgen
Schmidt, gift d. 11.-7.-1965 med Irma Cathrine Bueholdt, medhjælpende hustru, født
d. 2.-12.-1943, datter af Jenny og Peter Bueholdt. Parret har børnene: Hanne, født d.
23.-4.-1967, Maria, født d. 28.-2.-1970 og Jørgen, født d. 19.-2.-1978.
T.S. er salgskonsulent og formand for Ringriderforeningen i Bjolderup. Han forpagtede
gåden fra d. 1.-7.-1963 til overtagelsen d. 1.-7.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er
3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1905.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1911, kostald fra 1970 ombygget til heste i 1976, lade fra 1956
og maskinhus fra 1964. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer, 5 ungdyr
og 4 slagtekalve af Simmetalerkryds samt en svineproduktion på 6 årssøer, der produ
ceres 70 slagtesvin årligt, desuden er der 20 heste og 1 avlshingst. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
VOLLERUP BYVEJ 30, VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646161.
PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1934, søn af Else Marie og Antoni Jessen
Petersen, gift d. 19.-5.-1964 med Frauke Regina Ohm, lærer, født d. 15.-2.-1940,
datter af Margaretha og Johann Ohm. Parret har børnene: Bernd, født d. 25.-9.-1965,
Dirk, født d. 13.-4.-1968 og Frank, født d. 3.-1.-1978.
P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Vollerup Jagtforening
og for Vollerup Vandværk. P.P. overtog gården d. 1.-3.-1964 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 2,5 ha. er skov og 3 ha. er
eng og mose.
Stuehuset er opført i 1888 og senest restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af
kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1928 samt svinestald fra 1928
ombygget til kalvestald i 1972. Gården drives med en besætning på 45 stude af racen
SDM samt 8 årsammekøer og 8 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VOLLERUP BYVEJ 40, "VOLLERUPGAARD", VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646166.
HANS JEFSEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1934, søn af Ida Charlotte og
Johannes G. Christensen, gift d. 31.-5.-1968 med Gudrun Detlefsen, plejehjems
assistent, født d. 25.-10.-1949, datter af Ursula og Arthur Detlefsen. Parret har
børnene: Lone, født d. 23.-10.-1969, Jens, født d. 10.-10.-1971 og Ida, født d.
9.-9.-1978.
H.J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er fhv. medlem af bestyrelsen for
Bolderslev Andelsmejeri og D.L.G. Han overtog gården d. 31.-5.-1968 fra faderen, som
købte den i 1932.
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64 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
"Vollerupgaard"s stuehus er opført
i 1881 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1881 ombygget til spal
testald i 1973-74, kostald fra
1974, svinestalde fra 1881 og
1969, lade fra 1881, maskinhus
fra 1971 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 45
årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt en
slagtesvineproduktion på 160 stk.
årligt, desuden er der 2 travhe
ste, man kører lidt travløb i Billund. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper.

VOLLERUP BYVEJ 50, "HØJAGERGAARD", VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646454.
EVALD SCAVENIUS NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1944, søn af Christine og
Peter Nielsen, gift d. 12.-10.-1968 med Astrid Strårup, medhjælpende hustru, født d.
7.-5.-1942, datter af Anne Marie og Otto Strårup. Parret har sønnen Benny, født d.
6.-2.-1971.
E.S.N. er fhv. formand for Bylderup Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-3.1986 fra Peter Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 32 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1912 og 1986, svinestald fra 1912 bruges nu til ungkvæg, lade
fra 1912 delvis ombygget til ungtyre og heste i 1990, maskinhus fra 1989 og foderhus
fra 1987. Gården drives med en besætning på 31 årskøer, 50 ungdyr og 35 slagtekalve
af racerne SDM og DRK, desuden er der 2 følhopper af racen Holstener. Der er 2
traktorer, 1 kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
VOLLERUP NØRREVEJ 9, VOL
LERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf.
74-646137.
PETER WILHELMSEN, gårdejer,
født d. 8.-4.-1923, søn af Cathri
ne og Jes Chistian Wilhelmsen,
gift d. 8.-4.-1949 med Line Da
vid, medhjælpende hustru, født
d. 12.-5.-1925, datter af Anna
og Hans Truelsen David. Parret
har børnene: Annelie, født d.
17.-6.-1950 og Jes Christian,
født d. 15.-6.-1953.
P.W. er fhv. byrådsmedlem i Tinglev. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra faderen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 2,5 ha. er mose og 2 ha. er
plantage. Der er bortforpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1976, lader fra 1902 og 1976, maskinhus fra 1976 og udendørs
køresilo. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.
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VOLLERUP SØNDERMARK 15, VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646737.
ALEX CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1947, søn af Else og Alex Christi
an Hansen, gift d. 15.-6.-1968 med Jette Irene Jacobsen, smørrebrødsjomfru, født d.
29.-7.-1950, datter af Anni og Hans Christian Jacobsen. Parret har børnene: Kim Chri
stian, født d. 21.-9.-1968, Vivian, født d. 22.-1.-1970, Dennis Christian, født d. 21.6.-1975 og Ronni Christian, født d. 2.-5.-1989.
A.C.H. er afdelingsleder ved I.A.H. Sækko. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra Hans
Laursen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret fra 1986-90. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1927, kombineret heste- og svinestald fra 1947
samt maskinhus fra 1991. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 6 ung
dyr og 6 slagtekalve af kydsning mellem Hereford og Limousine samt en svineproduk
tion på 8 årssøer, der sælges 40 smågrise og 60 slagtesvin årligt, desuden er der 5
heste af racen Oldenborg. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og varm lufts korntørreri.

VOLLERUP SØNDERMARK 19, VOLLERUP, 6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646220.
ASMUS LUDVIGSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1947, søn af Anni Marie og Christian
Ludvigsen, gift d. 6.-6.-1970 med Inge Marie Sørensen, ekspeditrice, født d. 30.-3.1951, datter af Grethe og Agner Sørensen. Parret har sønnerne: Brian, født d. 13.-9.1970 og Frank, født d. 21.-7.-1975.
A.L. er afdelingsleder på Slagteriregion Syd. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra
Wilhelm Sørensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 16,5 ha., heraf 0,5 ha. andedam. Der er forpagtet 2,5
ha. Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra 1929 og maskinhus fra 1991. Gården drives med en be
sætning på 14 årsammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Hereford samt en
slagtesvineproduktion på 20 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri samt foder
silo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VOLLERUPVEJ 13, "HYLLEGAARD", TODSBØL, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644283.
SVEN JOHANNSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1957, søn af Karen og Peter Christian
Johannsen.
S.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra fade
ren. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1924. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 4 ha. er mose og
eng. Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1896 ombygget til ungkvægstald i 1979, kostald fra 1979 tilbygget i
1991, kalvestald og maskinhus begge fra 1989, svinestald fra 1896 senere delvis om
bygget til kvægstald, foderhus fra 1988 og 2 gylletanke. Gården drives med en besæt
ning på 68 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvinepro
duktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges
til høst. På gården er ansat 1 medhjælper.

VOLLERUPVEJ 26, GÅSKJÆR
MARK, 6360 TINGLEV, tlf. 74644587.
NIELS PETER MATHIESEN, gård
ejer, født d. 6.-2.-1952, søn af
Dagny og Aksel Mathiesen.
N.P.M. driver maskinstation. Han
overtog halvpart i gården d. 1.7.-1981 og resten d. 1.-7.-1986
fra faderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
81 ha., heraf tilkøbt 56 ha. Der
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består af kvægstald fra 1934, kostald fra 1976 tilbygget i 1991, svinestald fra 1934
ombygget til kvægstald omkr. 1966, lade fra 1991, maskinhus fra 1975, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 72 årskøer og 90 ungdyr af
racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der
er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 gastæt kornsilo samt diverse
maskiner til maskinstation. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.
N.P.M ejer også bygningerne fra en nedlagt ejendom, GI. Skolevej 3, 6360 Tinglev.

VRÄGÄRDVEJ 8, 10 og 12,
"WRÄGÄRD", VRÄGÄRD, 6372
BYLDERUP BOV, tlf. 74-762299.
IWER LORENZEN, gårdejer, født
d. 11.-9.-1935, søn af Cathrine
og Jürgen Lorenzen, gift d. 5.2.-1961 med Ingeborg Carstensen,
medhjælpende hustru, født d.
21.-12.-1936, datter af Johanna
og Johannes Carstensen. Parret
har børnene: Ina, født d. 18.-10.1962, Inga, født d. 7.-7.-1965 og
Jürgen, født d. 6.-3.-1970.
I.L. har været på Tinglev Landbrugsskole, han er formand for Tønder Tysk Landbrugs
forening samt medlem af bestyrelsen for L.V.H. Han overtog gården i 1962 fra fade
ren. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 123 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 15 ha. er skov og 25 ha.
er eng med græs. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1600 og løbende restaureret senest i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1968, spaltestald fra 1975, svinestald ombygget i 1969, lade
fra 1968, maskinhuse fra 1975 og 1990, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 56 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM, 10 årskøer og 10 ungdyr
af blandet race samt en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
rendegraver, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.

VØVLE BRO VEJ 5, TERKELSBØL, 6360 TINGLEV.
NIS PETER JESSEN, gårdejer,
født d. 9.-12.-1923, søn af Jesine og Hans Jessen, gift d. 25.10.-1950 med Hertha Astrid Pe
tersen, medhjælpende hustru,
født d. 1 1.-4.-1930, datter af
Catharine og Martin Petersen.
Parret har tvillingerne Ina og
Irene, født 11.-7.-1954 samt søn
nen Andreas, født 11.-10.-1957.
N.P.J. overtog gården i 1952 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 135 ha., heraf tilkøbt 42 ha., 2 ha. er skov, 15 ha. er
mose og 17 ha. er eng. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret fra 1965-70. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og foderhus begge fra 1971, svinestald fra 1930 ombygget til kalvestald i 1975,
lade fra 1900, maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 40 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg, 1 rendegraver, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme
til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng. Sønnen Andreas har
forpagtet ejendommen siden d. 1.-7.-1990.
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PETER HÜBSCHMANN, landmand, født d. 9.-3.-1939, søn af Anny og Hans Hübsch
mann, gift d. 25.-3.-1967 med Birgit Helene Thomsen, medhjælpende hustru, født d.
14.-3.-1946, datter af Marie og Jes Thomsen. Parret har døtrene: Christel, født d.
21.-2.-1968 og Hanne, født d. 24.-7.-1971.
P.H. har været på Tinglev Efterskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.4.-1967 fra svigerforældrene.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret fra 1980-90. Avlsbygningerne består
af kombineret kvæg- og svinestald fra 1913 ombygget til svin og ungkvæg i 1987, lade
fra 1913 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 45 stude samt en
svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 600 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
P.H. ejer og driver også Gåskær Byvej 9, 6392 Bolderslev.
ØSTERGADE 7, "BOLDERSLEVGÅRD (KONGSGAARD)", 6392
BOLDERSLEV, tlf. 74-646234.
JOHANNES HERMANNSEN, gård
ejer, født d. 2.-4.-1949, søn af
Marie og Asmus Hermannsen,
gift d. 16.-3.-1974 med Esther
Christensen, medhjælpende hustru/
sygehjælper, født d. 4.-6.-1947,
datter af Marie Helene og Jør
gen Christensen. Parret har bør
nene: Anna, født d. 28.-9.-1977
og Martin, født d. 4.-1.-1980.
J.H. er medlem af Det Frivillige Brandværn og har været på Hammerum Landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1924.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 21,5 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. Der er forpag
tet 30 ha. Stuehuset er opført i 1784 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1784, kvægstald fra 1924 ombyggget til svin i 1987, svinestald fra
1979, lade fra 1940, maskinhus fra 1990 og foderhus fra 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 600 smågrise og 600 slagtesvin årligt, des
uden er der 1 ged. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts korntørreri, anpar
ter i vindmølle samt gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ØSTERGADE 15, 6392 BOLDER
SLEV, tlf. 74-646224.
JAKOB TOFT HINRICHSEN,
gårdejer, født d. 10.-12.-1927,
søn af Petra og August Hinrich
sen, gift d. 13.-5.-1988 med Inge
Marie Schmidt, sygehjælper, født
d. 9.-9.-1931, datter af Helene
og Nis Schmidt.
J.T.H. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1958 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 3,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført omkr. 1670 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1952, svinestald fra 1954, lade fra 1925 ombygget til
svin i 1950 samt maskinhus fra omkr. 1965. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
markvandingsanlæg.
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SLEV, tlf. 74-646313.
BENT ANDERSEN, gårdejer, født
d. 18.-8.-1953, søn af Hans og
Martha Kjestine Andersen, bor
sammen med Annita Jepsen, kon
torassistent, født d. 7.-3.-1959,
datter af Carola Metha og Hans
Kristian Jepsen. Parret har døtrene: Anne, født d. 31.-7.-1986
og Lone, født d. 21.-1.-1989.
B.A. driver maskinstation og har
været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra
moderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1912.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 2 ha. er skov.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald af ældre dato ombygget i 1953, svinestald ombygget i 1961 og igen til tyrestald
i 1984, lade ombygget i 1953 brændt i 1970 og genopført samme år samt maskinhus
fra 1987. Gården drives med en besætning på 14 årskøer, 15 ungdyr og 35 slagtekalve
af racerne RDM og SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat
1 deltidsmedhjælper.

ØSTERGADE 19, "HEGNSGAARD",
6392 BOLDERSLEV, tlf. 74-646232.
NIS GREGERSEN, gårdejer, født
d. 16.-1.-1923, søn af Margrethe
og Christian Gregersen, gift d.
12.-7.-1947 med Helga Mathilde
Heisel, medejer, født d. 9.-5.1922, datter af Cathrine og Nis
Heisel.
N.G. har været på Gråsten Land
brugsskole. Parret overtog går
den d. 1.-10.-1948 fra H.M.H.'s
forældre. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1880.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 2,8 ha., der er frasolgt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1662 restaureret og tilbygget flere gange. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1662 om- og tilbygget omkr. 1958, svinestald samt kombineret
lade og maskinhus begge fra 1912. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af grøntsager. Der er 1 traktor. Staldbygningerne bruges idag til en samling
af gamle landbrugsredskaber fra før år 1900. De sidste par år har der været ca. 4.000
besøgende til udstillingen.
ØSTERGADE 20, 6392 BOLDER
SLEV, tlf. 74-646320.
EJNAR FRIEDLEV JESSEN, gård
ejer, født d. 30.-9.-1936, søn af
Margrethe og Henrik Jessen, gift
d. 25.-5.-1963 med Meta Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
10.-5.-1937, datter af Ella og
Jørgen Hansen. Parret har søn
nerne: Mikael, født d. 22.-3.-1964
og Mogens, født d. 13.-6.-1968.
E.F.J. har været på Gråsten
Landbrugsskole og er formand for Bjolderup Menighedsråd. Han overtog gården d.
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ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1828 løbende restaureret og senest tilbygget med udestue i 1988.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1828 om- og tilbygget i 1973-74, hestestald
fra 1928 ombygget til kalvestald i 1970, lade fra 1828, maskinhus fra 1978 og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2 skoleelever.

ØSTERGÅRDSVEJ 8, SOTTRUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-761266.
EBBE DAN FINK, gårdejer, født d. 6.-1.-1963, søn af Margrete og Helge Fink, gift d.
5.-9.-1987 med Jytte Petersen, regnskabsassistent, født d. 25.-2.-1962, datter af
Karen Marie og Jes Petersen.
E.D.F. har været på Tønder og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.11.-1990 fra Arie Posch.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1948, 1962 og 1978 samt maskinhus fra omkr. 1980. Gården drives med en
besætning på 40 årskøer og 60 ungdyr af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ØSTERGÅRDSVEJ 12, SOTTRUP, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-761128.
KLAUS C. PETERSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1961, søn af Ingrid og Harro Petersen,
gift d. 2.-8.-1985 med Sonja Mattsen, sygehjælper, født d. 4.-4.-1961, datter af
Christine og Peter Mattsen. Parret har børnene: Mette, født d. 15.-10.-1986 og Mor
ten, født d. 18.-1.-1989.
K.C.P. driver maskinstation og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-11.-1989 fra Nis Christian B. Nicolajsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 27,7 ha., der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1923, svinestald fra 1923 ombygget til spaltestald i 1971 samt maskinhus fra 1981.
Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 12 ungdyr og 10 slagtekalve af
Charolaiskryds. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, kornsilo og
varm lufts korntørreri.
ÄBENRÅVEJ 64, "ØSTERGÅRD", LOVTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643940.
SVEND OVE JØRGENSEN, kreaturhandler, født d. 8.-1.-1932, søn af Mary og Holger
Jørgensen, bor sammen med Ulla Høier, sygehjælper, født d. 7.-4.-1943, datter af
Ellen Dotea og Svenne Thøgesen.
S.O.J. har børnene: Torben, født d. 31.-10.-1956, Lajla, født d. 28.-4.-1960 og Carsten,
født d. 7.-5.-1961. U.H. har børnene: Jannet, født d. 30.-10.-1966, Ivan, født d.
29.-5.-1968 og Lis, født d. 29.-9.-1972.
S.O.J. overtog gården d. 1.-10.-1990 fra Jørgen Christiansen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kostald fra omkr. 1905, svinestald fra 1932 og lade fra 1950. Gården drives med en
besætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr af Kødkvægsrace.

ÄBENRÅVEJ 85, LOVTRUP, 6360 TINGLEV, tlf. 74-643995.
JES CHRISTIAN LOCK, gårdejer, født d. 21.-11.-1943, søn af Marie og Thomas Lock,
gift d. 19.-11.-1966 med Rita Andersen, medhjælpende hustru, født d. 30.-5.-1945,
datter af Andrea og Johannes Andersen. Parret har børnene: Preben, født d. 20.-3.1967, Ulla, født d. 22.-5.-1969 og Malene, født d. 6.-7.-1974.
J.C.L. er civilarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Hans Jessen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
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kvæg- og svinestald samt maskinhus alle fra omkr. 1900. Gården drives med en besæt
ning på 18 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
ÅBENRÅVE3 95, UGE, 6360
TINGLEV, tlf. 74-644498.
ARNOLD CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 26.-9.-1939, søn af
Petra Marie og 3es Christensen,
gift d. 23.-1 1.-1963 med Inge
Marie 3aenicke, medhjælpende hu
stru, født d. 7.-7.-1945, datter af
Elise Bothilde og 3ens 3aenicke.
Parret har børnene: Conny, født
d. 6.-4.-1964, Lajla, født d. 14.8.-1966 og 3ens Peter, født d.
1.-2.-1973. A.C. overtog gården d. 1.-9.-1963 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 23 ha., 4 ha. er eng og 5 ha. er
lystfiskersø. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1930, kostald, lade og foderhus alle fra 1973, svine
stald fra 1975 og fedesvinestald fra 1966 begge ombygget til kvægstalde i 1986, des
uden er der maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 29 årsammekøer
og 7 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. På
gården drives der lystfiskeri og hytteudlejning.
ÅBENRÅVE3 99, "LANGKÆRGÅRD", UGE, 6360 TINGLEV,
tlf. 74-643892.
NIS PETER SØRENSEN, gårdejer,
født d. 23.-10.-1947, søn af Ma
rie Cathrine Nissen og 3ohann
Sørensen, bor sammen med
Astrid Holm, medhjælpende hu
stru, født d. 31.-12.-1943, datter
af Edith og Knud Holm. Parret
har børnene: 3ohann, født d. 30.3.-1968, Gitte, født d. 28.-3.1967, Ib, født d. 16.-7.-1976 og Kim, født d. 14.-6.-1973.
N.P.S. forpagtede gården fra d. 1.-6.-1986 til overtagelsen d. 1.-6.-1990 fra faderen.
Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1839.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 58 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1940 ombygget til kvægstald i 1988 og derefter nedbrændt i 1990, lade fra 1940 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en besætning
på 125 stude og 40 småkalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er
græs. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts
korntørreri samt halmfyr.
N.P.S. ejer og driver også Hjordkærvej 10, Raved, 6392 Bolderslev.
ÅBENRÅVE3 103, UGE, 6360 TINGLEV, tlf. 74-644628.
BENT NICOLA3 CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1939, søn af Augusta 3ohanne
og Hans Christensen, gift d. 5.-5.-1962 med Astrid 3ørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-12.-1939, datter af Cecilie og 3ørgen Fallesen 3ørgensen. Parret har
børnene: Pia, født d. 21.-11.-1962, Bente 3ohanne, født d. 26.-6.-1966, Hans 3ørgen,
født d. 20.-10.-1970 og Michael, født d. 11.-7.-1976.
B.N.C. overtog gården d. 1.-3.-1963 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 42 ha., 6 ha. er eng. Der er
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Åbenråvej 103's stuehus er op
ført i 1912 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1912, løsdriftsstald
fra 1986, svinestald fra 1968,
lade fra 1975, maskinhuse fra
1970 og 1978 samt foderhus fra
1976. Gården drives med en be
sætning på 35 årskøer, 70 ungdyr
og 18 slagtekalve af racen SDM
samt en svineproduktion på 7
årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ÅBENRÅVEJ 145, "ENG
VANG", UGE, 6360 TING
LEV, tlf. 74-644871.
FREDE MELGAARD, gård
ejer, født d. 25.-9.-1949,
søn af Marie Christine og
Niels Melgaard, gift d.
17.-5.-1975 med Tove Kir
sten Mikkelsen, medhjæl
pende hustru, født d. 8.1.-1951, datter af Inge Ma
rie og Arne Mikkelsen. Par
ret har børnene: Christina,
født d. 4.-2.-1976 og Carsten, født d. 18.-1.-1979.
F.M. overtog gården d. 1.-1.-1976 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha. Der er forpagtet 45
ha. Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937 tilbygget i 1976 og 1981, kalvestald fra 1990, svinestald fra 1971 om
bygget til ungkvæg i 1982, lade og foderhus begge fra 1982, maskinhus fra 1975, 2
gylletanke og 1 udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 120 årskøer,
120 ungdyr og 60 slagtekalve af racerne Jersey og RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der 4 traktorer, 1 mejtærsker, 2 markvandingsanlæg,
1 kornsilo, varm lufts korntørreri samt automatisk foderanlæg. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere.
F.M. ejer og driver også Bjerndrupvej 44, 6360 Tinglev. Areal 60,4 ha. Der er ingen
bygninger.

ÅBENRÅVEJ 160, "LI
GAARD", UGE, 6360 TING
LEV, tlf. 74-646296.
JES JEPSEN, gårdejer,
født d. 30.-3.-1959, søn af
Jutta og Asmus Jepsen,
gift d. 28.-5.-1987 med
Hannah Bahnsen, hjemme
hjælper, født d. 8.-10.-1961,
datter af Sonja og Johan
Christian Bahnsen. Parret
har børnene: Sarah, født d.
19.-7.-1988 og Martin, født
d. 3.-11.-1990.
J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for udvalget i Slesvisk
Parti for Teknik, Miljø og Regional Planlægning. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra
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faderen. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet
107 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1975 og 1984. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1972 udvidet i 1981, svinestald fra 1910 senere ombygget til kalve, lade
fra 1972, maskinhus fra 1974, foderhuse fra 1988 og 1990 samt indendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plantørreri og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper og 1 skoleelev.
ÅBENRÅVEJ 170, "OLMERSVOLD",
UGE SOGN, 6360 TINGLEV, tlf.
74-646442.
ERIK JØRGENSEN SCHMIDT,
gårdejer, født d. 10.-5.-1943, søn
af Marie og Rudolf Jørgensen
Schmidt, gift d. 18.-12.-1965
med Janni Van-Durs, helseterapeut,
født d. 23.-9.-1945, datter af
Inge Winther. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 20.-6.-1966,
Carsten, født d. 13.-5.-1968,
Merete, født d. 28.-7.-1970 og Michael, født d. 3.-3.-1975.
E.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Landbo
foreningen og er formand for Kartoffeludvalget i Sønderjylland. E.J.S. overtog gården
d. 31.-12.-1968 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 3 ha. er eng. Der er
forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1928 ombygget til svin i 1973, svinestald fra 1975,
kartoffelhus fra 1969, maskinhuse fra 1977 og 1990 samt gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er læggekartofler, ærter og frøgræs. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri samt
alle maskiner til kartoffelavl. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården
er ansat 1 fodermester og 3 sæsonarbejdere.

ÅBØLVEJ 10, STADE, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648242.
AUGUST og MARTIN JØRGEN
SEN, gårdejere A.J. er født d.
8.-5.-1937, og M.J. er født d.
28.-7.-1940, sønner af Marie Eli
sabeth og Peter Jørgensen.
Brødrene overtog gården i 1973
fra faderen. Nuværende ejere er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
77 ha., heraf tilkøbt 31 ha., 8
ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1896 ombygget flere gange, kostald og foderhus begge fra 1973, kombinerede
lader og maskinhuse fra 1976 og 1988 samt gylletank. Gården drives med en besætning
på 52 årskøer, 80 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
Brødrene ejer og driver også Flensborgvej 33, 6360 Tinglev. Ejendomsskyld 410.000,
areal 25 ha. Denne gård blev købt i 1965 fra Hans Jørgen Petersen.
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ALFRED ESKILDSEN, gårdejer,
født d. 14.-5.-1932, søn af Anne
Marie og Andreas Eskildsen.
A.E. har været på Hillerød Lu
thersk Missionsk Højskole med
landbrugsfag. Han overtog gården
i 1970 fra Christian Asmussen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 30
ha.
Stuehuset er opført i 1940 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1940, svinestald fra 1940 ombygget i 1978 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en besæt
ning på 20 årskøer og 38 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 4 årssøer,
der sælges 70 smågrise årligt, desuden er der 5 årsammekøer. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅBØLVEJ 16, ÅBØL, 6372 BYLDERUP BOV, tlf. 74-648396.
MATHIAS PETER ASMUSSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1942, søn af Helene og Andre
as Peter Asmussen, gift d. 16.-5.-1964 med Anni Petersen, husmor, født d. 27.-12.1944, datter af Anna og Knud Petersen. Parret har børnene: Andreas Knud, født d.
12.-4.-1965 og Lis, født d. 27.-6.-1967.
Sønnen Andreas Knud har været på Tønder og Gråsten Landbrugsskoler. M.P.A. over
tog gården d. 1.-7.-1967 fra faderen. Idag drives gården som et I/S mellem M.P.A. og
sønnen Andreas Knud. Nuværende ejere er 5. og 6. generationer på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 65 ha., der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald ombygget i 1954 og ud
videt med spalter i 1979, spaltestald samt maskin- og foderhus alle fra 1979, lade fra
1948, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 52 årskøer,
52 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og ærter. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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TØNDER KOMMUNE

ADELVADVEJ 6, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711735.
JØRGEN SØRENSEN, gårdejer, søn af Oline og Jens Dixen Sørensen, gift d. 2.-11.1974 med Lisbeth Nielsen, lærer, født d. 1.-4.-1953, datter af Elly Kastbjerg og Carl
Nielsen. Parret har døtrene: Maren, født d. 10.-10.-1978 og Ida, født d. 22.-10.-1985.
J.S. driver entreprenørforretning. Han har været på Gråsten Landbrugsskole. J.S. er
medlem af Tønder Byråd og formand for Sølsted Vandværk. Han overtog gården i 1973
fra Thorvald Petersen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 62,5 ha., deraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet
yderligere 100 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og senest restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1953, svinestald fra 1953, lade fra 1988 og maskinhus fra 1968. Gården
drives med en besætning bestående af 10 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Simmen
taler, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter,
frø og kartofler. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 3 gravema
skiner, 1 blokvogn, 1 lastbil, 1 specialplov til læplantning samt diverse kartoffelmaski
ner, som er nødvendig for en maskinstation. På gården er ansat 4 medhjælpere.
J.S. ejer og driver også Adelvadvej 7, 6270 Tønder.
ADELVADVEJ 7, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711735.
JØRGEN SØRENSEN, omtales under Adelvadvej 6, 6270 Tønder.
J.S. er 3. generation på gården, der blev overtaget d. 1.-8.-1985 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40,7 ha., deraf 1,5 ha. plantage. 14 ha. er opdyrket
hede.
Stuehuset er opført ca. 1830 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1961, svinestald fra 1961, lade fra 1952 og maskinhus fra 1972. Der er korn
silo samt varm lufts korntørreri.
J.S. ejer og driver desuden gården Adelvadvej 6, 6270 Tønder.

ADELVADVEJ 8, TYVSE, 6270 TØNDER, tlf. 74-725641.
JØRGEN MARCUSSEN, maskinfører, født d. 15.-4.-1963, søn af Enny og Jan Marcussen, bor sammen med Dorte Drøhse, medejer/kontorassistent, født d. 20.-2.-1961,
datter af Hanne og Christian Drøhse.
J.M. arbejder på maskinstation. Parret overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Leif Juhl
Andersen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 38,5 ha., deraf tilkøbt 7 ha. 2,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1962 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1962 senere ombygget til løsdriftsstald, lade fra 1962 og
maskinhus fra 1989. Gården drives med en besætning bestående af 21 årsammekøer- og
8 ungdyr af kødkvægsrace. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.
ADELVADVEJ 9, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711945.
MARTIN FEDDERSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1963, søn af Annegrete og August
Feddersen, gift d. 28.-9.-1991 med Susanne Ries, lærer, født d. 30.-11.-1966, datter af
Helga og Verner Ries.
M.F. driver forretning som brøndborer. Han har været på Tinglev og Gråsten landbrugs
skoler. M.F. overtog gården d. 1.-12.-1988 fra Thomas Nielsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 31 ha., deraf 1 ha. skov.
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kvægstald fra 1870, svinestalde fra 1870 og 1975 samt kombineret lade og maskinhus
fra 1989. Gården drives med en besætning bestående af 3 årsam mekøer og 3 ungdyr af
racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, gravemaskine samt korntørreri med varm luft.
ADELVADVEJ 10, TYVSE, 6270
TØNDER, tlf. 74-721736.
MATHIAS L. ANDERSEN, gård
ejer, født d. 23.-5.-1942, søn af
Laurette og Marius L. Andersen,
gift d. 29.-10.-1966 med Tove
Gaarde Petersen, kontorassistent,
født d. 5.-3.-1944, datter af Ma
rie og Andreas Petersen. Parret
har sønnerne: Frank, født d. 18.3.-1970, Lars, født d. 1.-10.-1972,
Per, født d. 11.-9.-1976 og Jørn,
født d. 27.-12.-1979. M.L.A. er automekaniker. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra
moderen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 16,1 ha., heraf 1,5 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1927 samt løsdriftsstald fra 1974. Gården drives med en stam
besætning bestående af 20 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Limousine. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges lidt.

ADELVADVEJ 15, "TRAVSTED HAREFARM", TRAVSTED MARK, 6270 TØNDER, tlf.
74-775368.
JAN DYHRBERG, husmand, født d. 6.-8.-1966, søn af Merete og Jens Christian Dyhrberg, gift d. 12.-5.-1990 med Tina Bork Lasota, rengøringsassistent, født d.
26.-3.-1969, datter af Elene Cathrine og Aksel Lasota. Parret har datteren Sandra,
født d. 3.-9.- 1989. D.D. har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-4.-1988 fra Villy Kurt.
Areal 10 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra lfl50, svinestald fra 1976 og kombineret lade og maskinhus fra 1979. Gården drives
med en besætning bestående af 6 årssøer og en årlig produktion på 120 solgte små
grise, endvidere er der 1 årsammeko og 1 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges lidt.
ADELVADVEJ 17, TRAVSTED
MARK, 6270 TØNDER, tlf. 74775143.
HARRY SØNDERGAARD, hus
mand, født d. 8.-12.-1920, søn af
Marie og Laust Søndergaard, gift
d. 8.-10.-1948 med Karen Ander
sen, medhjælpende hustru, født
d. 21.-5.-1927, datter af Sara og
Jes Peter Andersen. Parret har
børnene: Ellen Marie, født d.
12.-6.-1949, Laust, født d. 27.10.-1951, Jens Jørgen, født d. 18.-10.-1953, Povl, født d. 23.-8.-1955 og Ulla, født d.
28.-9.-1963.
H.S. er medlem af bestyrelsen for Ellehus Ungdomsforening. Han overtog gården d.
1.-4.-1950 fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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bineret lade og maskinhus fra 1971 og foderhus fra 1972. Gården drives med en be
sætning bestående af 2 årssøer og en årligt produktion på 40 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo samt
korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.
ADELVADVEJ 20, HØGSLUND, 6270 TØNDER, tlf. 74-721294.
FRODE HOLST, gårdejer, født d. 14.-1.-1934, søn af Marie og Jens Holst, gift d.
17.-7.-1964 med Ester Marie Bossen, medhjælpende hustru, født d. 6.-2.-1942, datter
af Mette og Carsten Bossen. Parret har børnene: John, født d. 3.-12.-1960, Jens Jørn,
født d. 21.-12.-1964, Jette, født d. 15.-11.-1966 og Birgit, født d. 18.-9.-1975.
F.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1963 til
overtagelsen d. 1.-7.-1965 fra faderen. Siden d. 1.-6.-1991 er gården blevet drevet
som et I/S sammen med sønnen Jens Jørn, der har halvpart.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 70 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1977 samt tilbygget i 1987. Avlsbygnin
gerne består af kostalde fra 1967 og 1976, lade fra 1934, maskinhuse fra 1962 og
1979, foderlade fra 1984, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en
besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærkser, 1 roeoptager,
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ADELVADVEJ 22, TRAVSTED MARK, 6270 TØNDER, tlf. 74-775787.
HENNING ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1951, søn af Karen Margrethe og Nis
Aksel Andersen, gift d. 9.-12.-1978 med Grete Lyck, kontorassistent, født d. 16.-7.1955, datter af Christine og Hans Lyck. Parret har børnene: Signe, født d. 31.-5.-1979
og Jens, født d. 7.-1.-1981.
H.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1980 fra
faderen, som selv byggede den i 1951 på jord udstykket fra "Travstedgård" og med
tillægsjord fra hans faders gård.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 4 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret fra 1981-89. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1951 ombygget til svin i 1980, farestald fra 1980, lade
fra 1951, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en SPF-besætning på
110 årssøer, der sælges 2.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. Der er 1 traktor og 3 fodersiloer. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

ADELVADVEJ 24, TRAVSTED,
6270 TØNDER, tlf. 74-775142.
HANS BORK, gårdejer, født d.
24.-12.-1923, søn af Karoline og
Kresten Bork, gift d. 19.-1.-1952
med Christiane Martensen, med
hjælpende hustru/udearbejdende,
født d. 11.-11.-1933, datter af
Chatharina og Jens Martensen.
Parret har børnene: Ellen, født
d. 31.-10.-1952, Anne Grete, født
d. 2.-8.-1954, Asta, født d. 15.7.-1956, Anita, født d. 19.-5.-1960 og Hans Christian, født d. 9.-5.-1964.
H.B. overtog gården d. 28.-3.-1950 fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 11,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1950.
BLÅBJERGVEJ 1, "NYGAARD", SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711168.
SVEND AAGE WINTHER, landmand, født d. 25.-11.-1946, søn af Frenderigge (Ige) og
Martin Peter Winther, gift d. 19.-10.-1968 med Kirsten From, omsorgscenterleder,
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født d. 7.-4.-1946, datter af Grethe og Alfred From. Parret har børnene: Mogens, født
d. 22.-3.-1969, Martin, født d. 16.-3.-1971 og Karen Mette, født d. 4.-11.-1975.
S.AA.W. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1918.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38,3 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 1,5 ha. er mose. Der er
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald fra 1959 bruges nu til kalve og ungdyr, kostald og lade
begge fra 1973 samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 40 års
køer og 65 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til gylleudkørsel. På
gården er ansat 1 skolebarn.
BLÅBJERGVEJ 3, BLÅBJERG, 6270 TØNDER, tlf. 74-711905.
ANTON JENSEN HATTENS, gårdejer, født d. 16.-10.-1950, søn af Magdalene og Peter
M. Hattens, gift d. 19.-12.-1981 med Lisbeth Konstmann, medhjælpende hustru, født d.
14.-3.-1951, datter af Agnethe og Peter Konstmann. L.K. har børnene: Kim, Tanja og
Anette, født d. 11.-4.-1975. Parret har børnene: Peter, født d. 3.-4.-1980, Thorbjørn,
født d. 17.-1.-1986 og Jeppe, født d. 23.-2.-1988.
A.J.H. driver maskinstation. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1978 til overtagelsen
d. 1.-11.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 25,9 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
omkr. 1900 ombygget til kvæg og svin i 1962, desuden er der maskinhus fra 1969. På
gården er 2 heste og 1 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og
spisekartofler. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, sprøjter til
maskinstation samt varm lufts plantørreri. På gården er ansat 1 medhjælper i høst.

BREMSBØLVEJ 4, BREMSBØL, 6270 TØNDER, tlf. 74-721986.
LORENZ FEDDERSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1939, søn af Marie og Fedder Feddersen, gift d. 1.-12.-1973 med Jutta Ilse Erika Wolfes, medhjælpende hustru, født d.
8.-6.-1947, datter af Elide og Hermann Wolfes. Parret har sønnerne Rainer, født d.
20.-9.-1978 og Mathias, født d. 26.-5.-1981.
L.F. overtog gården d. 1.-6.-1967 fra Arnold Johannsen. Gården har tidligere været i
slætgens Feddersens eje.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1934 samt svinestald fra 1934 senere ombygget til kvæg. Går
den drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve samt 4 avls
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
L.F. ejer og driver også Bremsbølvej 6, 6270 Tønder. Gården har været i slægten Fed
dersens eje siden 1586. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33 ha. Ejendommen er bygget i
1934 og en ny lade i 1964.

BREMSBØLVEJ 8, BREMSBØL,
6270 TØNDER, tlf. 74-721987.
THOMAS DETHLEFSEN, gårdejer,
født d. 10.-12.-1949, søn af Anna
og Peter Dethlefsen, gift d. 7.10.-1972 med Grete Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 9.-6.1950, datter af Sophie og Arnold
Jensen. Parret har døtrene: Ali
ce, født d. 24.-8.-1975 og Inga
Maria, født d. 9.-10.-1980.
T.D. har været på Gråsten Land-
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relse. Han overtog gården d. 1.-4.-1974 fra faderen. Gården har været i slægtens eje
siden 1653.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 16 ha. er eng. Der er
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1828 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1828, ko- og ungdyrstalde begge fra 1974, maskinhus fra 1980
og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 70 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM samt 3 årsammekøer og 3 ungdyr af Simmentalerkryds, desuden
er der 1 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer og
1 varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til høst og snifning.
BRØGGELVEJ 2, "BRØGGELGAARD", SOLDERUP MARK, 6270 TØNDER, tlf. 74734245.
SVEND EGON HANSEN, landmand, født d. 21.-11.-1936, søn af Anne Margrethe og
Nis Ødis Hansen, gift d. 20.-10.-1960 med Inger Hansen, sygehjælper, født d. 27.-4.1939, datter af Gunda Marie og Johannes Hansen. Parret har børnene: Johannes
Michael, født d. 2.-12.-1962 og Anne Mette, født d. 18.-3.-1968.
S.E.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1960 til over
tagelsen i 1970 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, lade fra
1936, maskinhus fra 1978 og gammelt stuehus fra 1900 ombygget til ungdyr i 1975.
Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, varm lufts plantørreri samt 2 kraftfodersiloer.
S.E.H. ejer og driver også Julianebjergvej 3, 6270 Tønder. Ejendomsskyld 900.000.
Areal 26 ha. Bygningerne udlejes til turister.
BØNDERBYVEJ 2, BØNDERBY, 6270 TØNDER, tlf. 74-738259.
CHRISTIAN BEHRENS MATHIESEN, husmand, født d. 27.-3.-1938, søn af Anne Val
borg og Johannes Mathiesen, gift d. 7.-10.-1962 med Kirsten Mamsen, hjemmehjælper,
født d. 4.-12.-1940, datter af Christiane og Niels Mamsen. Parret har børnene: Niels
Johannes, født d. 17.-4.-1964 og Gitte, født d. 11.-10.-1965.
C.B.M. arbejder ved Norsk Hydro og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 6.-1.-1966, den er bygget på jord fra K.M.'s fødegård Bønderbyvej 9,
6270 Tønder.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1965-66 og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald fra 1965 ombygget til kostald i 1972, spaltestald til ungdyr
fra 1973, kombineret lade og maskinhus fra 1965, foderhus fra 1972 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 36 årsammekøer, 22 ungdyr og 18 slagtekalve af
SDM-kryds samt en tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskin
station bruges til gylleudkørsel.
BØNDERBYVEJ 3,
"KORUPGAARD", BØNDERBY, 6270
TØNDER, tlf. 74-738170.
JENS PETER PETERSEN, gård
ejer, født d. 21.-5.-1946, søn af
Marie og Hans Petersen, gift d.
24.-8.-1974 med Anne Margrethe
Aabling, medhjælpende hustru,
født d. 19.-8.-1951, datter af
Magda og Christian Aabling. Par
ret har sønnerne: Bjarne, født d.
19.-7.-1980 og Henrik, født d.
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1.-1.-1970 fra faderen, som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 58 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret senest i 1974. Avlsbygningerne be
står af kvægstalde fra 1935 og 1970, lade fra 1935 og maskinhus fra 1978. Gården
drives med en besætning på 50 slagtekalve af racen SDM samt 10 årsammekøer og 10
slagtekalve af Limousinekryds, desuden er der 50 moderfår. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rotor
harve, kornsilo, varm lufts plantørreri samt varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
J.P.P. ejer og driver også Ved Åen 4, 6270 Tønder. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 34
ha. Der er ingen bygninger.
BØNDERBYVEJ 5, BØNDERBY, 6270 TØNDER, tlf. 74-738420.
BENT POSSELT SØNNIKSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1955, søn af Else og Richard Sønniksen, gift d. 2.-7.-1989 med Annette Fischer, børnehavepædagog, født d. 23.-1.-1960,
datter af Rita og Arne Fischer. Parret har børnene: Karen, født d. 11.-12.-1982,
Henrik, født d. 14.-4.-1985, Morten, født d. 24.-10.-1986 og Søren, født d. 19.-8.-1990.
B.P.S. har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af Møgeltønder Menigheds
råd. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på
gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 49 ha., der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937, hønsehus fra 1989, lade fra 1942 og maskinhus fra 1973. Gården drives
med en kyllingeproduktion på 290.000 stk. årligt samt en besætning på 15 årsamme
køer og 15 ungdyr af racen Limousine, desuden er der 70 moderfår. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps, græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, varm lufts korntørreri, anparter i vindmølle, gastæt kornsilo samt 3 foder
siloer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
B.P.S. ejer og driver også "Tærholm", Højerdige 3, Højer. Ejendomsskyld 1.300.000.
Areal 35 ha. Stuehuset er udlejet, avlsbygningerne bruges delvis og jorden drives fra
Bønderbyvej 5, 6270 Tønder.
BØNDERBYVEJ 6, "BRINK", BRINK, 6270 TØNDER, tlf. 74-738272.
PETER REGGELSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1934, søn af Marie og Jens Reggelsen,
gift d. 13.-5.-1961 med Rita Elene Andersen, medhjælpende hustru, født d. 18.-5.1936, datter af Kirsten Andersen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 29.-10.-1962,
Jens, født d. 6.-7.-1966 og Birthe, født d. 15.-2.-1970.
P.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-4.-1966 til
overtagelsen d. 1.-4.-1971 fra faderen, som købte den i 1932.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 53 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1971, lade fra 1978 og maskinhus fra 1920. Gården drives med en besæt
ning på 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til halmpresning.
BØNDERBYVEJ 9, BØNDERBY,
6270 TØNDER, tlf. 74-738161.
CHRISTIANE MAMSEN, gårdejer,
født d. 7.-10.-1912, datter af
Kjersten og Andreas Christian
Petersen, gift d. 26.-5.-1938 med
Niels Christian Mamsen, søn af
Anna og Peter Mamsen. Parret
har døtrene: Anna, født d. 7.4.-1939 samt tvillingerne Kirsten
og Chatrine, født d. 4.-12.-1940.
C.M. overtog gården i 1935 fra
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Areal 20 ha., der er frasolgt over 30 ha. Jorden er bortforpagtet.
Alle bygningerne nedbrændte d. 22.-4.-1968, og samme år blev der genopført stuehus,
kvægstald, svinestald og lade.
BØNDERBYVEJ 19, BØNDERBY,
6270 TØNDER, tlf. 74-738175.
CARSTEN PETER HANSEN, gård
ejer, født d. 10.-9.-1943, søn af
Marie og Peter Hansen, gift d.
11.-9.-1965 med Birthe Damm,
medhjælpende hustru, født d.
17.-11.-1944, datter af Johanne
og Andreas Damm. Parret har
børnene: Peter, født d. 26.-11.1965 og Tina, født d. 8.-11.-1969.
C.P.H. overtog gården d. l.-l.1970 fra faderen, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 34 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1930 ombygget til malkestald i 1979, løsdriftsstald fra
1979, spaltestald til ungdyr fra 1972, maskinhus fra 1976, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, staldvarme
til stuehus, anparter i vindmølle samt kornsilo med tørremulighed. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.

BØNDERBYVEJ 29, BRINK, 6270 TØNDER, tlf. 74-738213.
TORBEN HVID NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1961, søn af Anne Marie og Thorvald
Nielsen, gift d. 28.-6.-1986 med Birgitte Jørgensen, sundhedsplejerske, født d. 20.-9.1959, datter af Birthe og Egon Jørgensen. Parret har døtrene: Camilla, født d. 21.-1.1987 og Mette, født d. 15.-11.-1988.
T.H.N. har været på Tønder og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.1985 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje fra omkr. 1930.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret omkr. 1972. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 udvidet i 1962, kostald fra 1971, svinestald fra 1930 udvidet i 1962 og
ombygget til dybstrøelsesstald i 1990, lade fra 1962, maskinhus fra 1975, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 40 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn. T.H.N. kører lidt ud med meje
tærskeren. T.H.N. har halvpart i faderens gård, Kannikhusvej 6, 6270 Tønder.
BØNDERBYVEJ 33, BRINK, 6270 TØNDER, tlf. 74-738273.
HANS CARL NIELSEN, husmand, født d. 29.-8.-1942, søn af Anne Sofie og Jonas Niel
sen, gift d. 28.-12.-1983 med Ingrid Kappel Olsen, klinikassistent, født d. 3.-12.-1945,
datter af Anne Margrethe og Aksel Olsen. Parret har sønnen Carsten, født d. 15.-6.1978. H.C.N. arbejder ved Norsk Hydro i Tønder og har været på Lyngby Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-10.-1969 fra faderen, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1929 senere ombygget til ristestald, spaltestald til ungdyr fra 1973, svinestald fra
1929, lade fra 1972, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 5 årsammekøer, 5 ungdyr og 5 stude. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
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DAMHUSVEJ 2, "DAMHUS", DAMHUS, 6270 TØNDER, tlf. 74-721005.
JENS KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1962, søn af Karen Margrethe og Helge
Kristiansen, gift d. 15.-9.-1990 med Gitte Schou Kjær, køkkenleder, født d. 7.-5.-1961,
datter af Ester og Gunnar Kjær. Parret har datteren Maja, født d. 7.-6.-1990.
J.K. har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1991 fra Hans
Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21 ha., der er forpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1940 ombygget til kvæg i 1975, foderhus
samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1975 samt gylletank. Gården drives med
en besætning på 44 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
DAMHUSVEJ 3, VENNEMOSE,
6270 TØNDER, tlf. 74-721082.
HANS JØRGEN CARSTENSEN,
landmand, født d. 23.-5.-1931,
søn af Elisabeth og Peter Car
stensen, gift d. 11.-10.-1958 med
Rigmor Ottsen, medhjælpende hu
stru, født d. 6.-6.-1935, datter af
Amanda og Peter Ottsen. Parret
har datteren Tove, født d. 28.11.-1961.
H.J.C. overtog gården i 1958 fra
Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra
1958, lade ombygget til kostald, spaltestald til ungdyr samt lade begge fra 1974, ma
skinhuse fra 1963 og 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 17
årskøer, 18 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 8
årssøer, der sælges 150 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges
til høst og roer.
DAMHUSVEJ 4, VENNEMOSE,
6270 TØNDER, tlf. 74-721083.
CHRISTIAN BOSSEN, landmand,
født d. 30.-4.-1934, søn af Ber
tha og Peter Bossen, gift d. 26.5.-1959 med Anna Mamsen, med
hjælpende hustru, født d. 7.-4.1939, datter af Christiane og
Niels Mamsen. Parret børnene:
Jane, født d. 17.-6.-1961 og
Knud Erik, født d. 24.-8.-1954.
C.B. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15,4 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald fra 1959 ombygget til køer og kalve i 1975, lade fra 1959 ombyg
get til spaltestald og foderhus i 1979, lade fra 1973 og maskinhus fra 1982. Gården
drives med en besætning på 21 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM.
Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DAMHUSVEJ 5, VENNEMOSE, 6270 TØNDER, tlf. 74-721893.
CHRISTIAN TYGESEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1959, søn af Cæcilie og Christian Tygesen, gift d. 28.-9.-1991 med Liss Sjørup, kontorassistent, født d. 15.-12.-1959, datter
af Aase og Kai B. Nielsen. Parret har børnene: Rene, født d. 8.-2.-1988 og Kai, født
d. 6.-7.-1990.

Christian Tygesen arbejder på en
maskinstation og er uddannet
landbrugsmaskinmekaniker. Han
overtog gården d. 1.-7.-1987 fra
faderen, som byggede den i
1958-59.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 15
ha.
Stuehuset er opført i 1958 og
tilbygget i 1976. Avlsbygningerne
består af kombineret kvæg- og
svinestald fra 1958 ombygget til
svin i 1976, lade fra 1958 og
maskinhus fra 1965. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 korn
silo og varm lufts korntørreri.

DRAVEDVEJ 4, "JÆGERGÅRD", EMMERSKE BJERG, 6270 TØNDER, tlf. 74-734163.
AKSEL MORTENSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1928, søn af Karen og Marinus Morten
sen, gift d. 13.-1.-1968 med Kirsten Poulsen, hjemmehjælper, født d. 9.-8.-1945,
datter af Grethe og Charles Poulsen. Parret har børnene: Grethe, født d. 15.-9.-1966
og Karl Erik, født d. 23.-5.-1974.
A.M. overtog gården d. 1.-8.-1960 fra faderen, som købte den i 1921.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret fra 1970-90. Avlsbygningerne består af
kombineret kvægstald og lade fra 1925 ombygget til kvæg i 1973, svinestald fra 1925
ombygget til kvæg i 1980, maskinhuse fra 1971 og 1983 samt gylletank. Gården drives
med en besætning på 23 årskøer, 32 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation
bruges til høst og roer.

DYRHUSVEJ 49,
"DYRHUSGAARD", DYRHUS, 6270 TØN
DER, tlf. 74-721469.
ERLAND HANSEN, gårdejer,
født d. 23.-1.-1930, søn af Sofie
og Mads Theodor Hansen, gift d.
17.-6.-1967 med Kirsten Nissen,
medhjælpende hustru, født d.
12.-10.-1945, datter af Cathrine
og Christian Nissen. Parret har
børnene: Lene, født d. 28.-6.-1968
og Søren, født d. 18.-12.-1972.
E.H. forpagtede gården fra d. 1.-6.-1967 til overtagelsen i 1985 fra faderen, som
købte den i 1933.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 65 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge ombygget i 1951 samt maskinhus fra 1974. Gården drives
med en besætning på 24 årsammekøer, 36 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Charolais
samt en svineproduktion på 11 årssøer, der sælges 200 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
ELHJEMVEJ 1, ELHJEM, 6270 TØNDER, tlf. 74-725107.
JOHAN FOLMER BOYSEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1955, søn af Erna og Heinrich
Boysen, bor sammen med Hanne Dons, sygeplejerske, født d. 7.-3.-1958, datter af Else
og Ib Dons. Parret har datteren Kristine, født d. 27.-4.-1984.
J.F.B. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Slogs Herreds Kogs
bestyrelse. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Frederik Christensen.
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er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1958 tilbygget og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- svinestald og lade fra 1958 senere ombygget til ungdyrstald, kostald
og lade begge fra 1989, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besæt
ning på 40 årskøer, 100 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM samt 3 årsammekøer af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 5 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
EMMERSKEVEJ 2, STORE EMMERSKE, 6270 TØNDER, tlf. 74-725224.
PETER ASMUSSEN PETERSEN, automekaniker, født d. 18.-4.-1959, søn af Minna Jen
sen og Jens P. Petersen, gift med Benthe Frisk, medhjælpende hustru, født d. 7.-12.1962, datter af Helga Sørensen og Chresten Frisk. Parret har sønnerne: Ole og Dan.
P.A.P. driver mekanikerværksted samt bilhandel på ejendommen. Han overtog gården i
1989 fra Marie og Peter Jensen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1839 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1839 samt lade fra omkr. 1920 senere ombygget til værksted.
Gården drives med en besætning på 14 årsammekøer og 14 ungdyr af racerne Kødkvæg
og Charolais, desuden er der 1 hest af racen Holstener. Der er 1 traktor på gården.

EMMERSKEVEJ 4, STORE EM
MERSKE, 6270 TØNDER, tlf. 74723904.
THEODOR JUHL, gårdejer, født
d. 7.-9.-1950, søn af Kæthe og
Hans Juhl, gift d. 26.-10.-1974
med Marna Sørensen, fabriksar
bejder, født d. 11.-1.-1956, dat
ter af Helga og Niels Sørensen.
Parret har børnene: Ruben, født
d. 21.-7.-1975 og Lona, født d.
12.-11.-1975.
T.J. er buschauffør og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1979 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 20 ha. er frasolgt. Der er
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1835 og restaureret omkr. 1960. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1935 ombygget til kostald omkr. 1968, lade fra 1935
senere ombygget svinestald, kombineret lade og ungdyrstald fra 1974, maskinhus fra
1965 og kornlade fra 1978. Gården drives med en besætning på 40 ungdyr af racen
SDM samt 10 årsammekøer af SDM-kryds, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn
silo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
EMMERSKEVEJ 5, STORE EM
MERSKE, 6270 TØNDER, tlf.
74-721376.
FRITS FEDDERSEN, gårdejer,
født d. 21.-5.-1943, søn af Anne
marie og Andreas Christian Feddersen, gift d. 15.-11.-1969 med
Ellen Marie Christensen, afdelings
sekretær på Tønder Sygehus,
født d. 6.-2.-1949, datter af
Edith og Svend Christensen. Par
ret har børnene: Anne, født d.
14.-10.-1972, Niels Jørn, født d. 13.-4.-1974 og Kirsten, født d. 22.-12.-1976.
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formand for Menighedsrådet. Han overtog gården d. 15.-2.-1968 fra Mathias Tygesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1800, svinestald fra 1960, lade fra 1972 samt maskinhuse fra 1960 og
1962. På gården er der 1 hest. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm
lufts korntørreri, varm lufts plantørreri samt halmfyr.

EMMERSKEVEJ 11, STORE EMMERSKE, 6270 TØNDER, tlf. 74-721591.
CARSTEN OUTZEN, landmand, født d. 4.-10.-1934, søn af Margrethe og Hans Outzen,
gift d. 26.-11.-1966 med Lis Jefsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1948, datter
af Dorothea og Georg Jefsen. Parret har børnene: Dorthe Margrethe, født d. 1.-3.1968, Hanne, født d. 23.-3.-1970 og Christian, født d. 18.-12.-1974.
C.O. forpagtede gården fra d. 1.-11.-1965 til overtagelsen d. 1.-11.-1967 fra faderen.
Gården har været slægtsgård gennem ca. 300 år.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 70 ha., der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1880 restaureret i 1970 og loftet er ombygget i 1975. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1880 udvidet med kostald i 1969, spaltestald til
ungdyr fra 1976, svinestald fra 1880 ombygget til maskinhus i 1970, lade fra 1986 og
indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 70 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er
2 traktorer og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til høst, snifning og gylleudkørsel.
EMMERSKEVEJ 12, STORE EMMERSKE, 6270 TØNDER, tlf. 74-724687.
SVEND ERIK PETERSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1952, søn af Mette og Andreas Pe
tersen, gift d. 20.-7.-1985 med Conny Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 22.-4.1961, datter af Anne Kathrine og Henning Schmidt. Parret har børnene: Laila, født d.
5.-10.-1987 og Lisbeth, født d. 19.-8.-1991.
S.E.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1979
fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 1 ha. er skov og 5 ha.
er eng. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1838 og senest restaureret i 1983-84. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1932 til- og ombygget i 1975, svinestald fra 1923 ombygget til spalte
stald for ungdyr i 1990, maskinhus fra 1966 senere ombygget til værksted, kombineret
lade og maskinhus fra 1982 samt foderhus fra 1975. Gården drives med en besætning
på 30 årskøer, 30 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 heste.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, kornsilo,
varm lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 skoleelev.

EMMERSKEVEJ 14, STORE EM
MERSKE, 6270 TØNDER, tlf. 74722389.
MATHIAS BOSSEN, gårdejer,
født d. 8.-1.-1949, søn af Elene
og Boh Bossen, gift d. 18.-1.-1974
med Anna Sobera, medhjælpende
hustru, født d. 3.-8.-1954, datter
af Emma og Frands Sobera. Par
ret har døtrene: Judith, født d.
22.-5.-1974, Jonna, født d. 9.-2.1977 og Malene, født d. 17.-3.1978.
M.B. forpagtede gården fra d. 1.-1.-1974 til overtagelsen d. 1.-7.-1975 fra moderen.
Gården har været i slægtens eje gennem mange år.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 60 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kostald
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kalve i 1982, lade og foderhus begge fra 1979, maskinhus fra 1964, gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er
4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt stald
varme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper.
M.B. ejer og driver også Emmerskevej 8. Areal 1 ha. Stuehuset er udlejet og laden
bruges til maskinhus for ejendommen Emmerskevej 14, 6270 Tønder.

EMMERSKEVEJ 20, "NEDERSTED", TRAVSTED, 6270 TØN
DER, tlf. 74-734166.
LEIF JUUL ANDERSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1960, søn af Gerda
og Paul Andersen, gift d. 30.1 1.-1985 med Gerda Fleischer,
fotolaborant, født d. 30.-5.-1964,
datter af Helga og Carl August
Fleischer. Parret har børnene:
Karina, født d. 25.-11.-1987 og
Niels, født d. 24.-5.-1991.
L.J.A. driver vognmandsforretning og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 31.-12.-1982 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 54 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af gammelt stuehus fra 1764 om
bygget til stald i 1962, stalde ombygget til svin og kvæg i 1951 og igen ombygget til
kvæg i 1980 samt lade fra 1912. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 44
ungdyr af blandet race, desuden er der 1 tyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.

ERIK LASSENSVEJ 2, GALLEHUS, 6270 TØNDER, tlf. 74-738704.
SØREN SCHNOR HANSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1961, søn af Anne Lise og Ejner
Emil Hansen, bor sammen med Lissa Fuchs, specialarbejder, født d. 24.-1.-1962, dat
ter af Ritta og Christian Hansen. Parret har døtrene: Pernille, født d. 20.-4.-1981,
Anne Sofie, født d. 22.-11.-1987 og Ditte, født d. 28.-9.-1989.
S.S.H. er slagteriarbejder og har været på Tønder Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1989 fra faderen, som købte den i 1961.
Ejendomsskyld 561.000. Areal 9 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1956 senere ombygget til hestebokse samt kombineret lade og maskinhus fra 1990.
På gården er der 1 hest. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

FLENSBORGLANDEVEJ 5, 6270 TØNDER, tlf. 74-720855.
EGON LORENZEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1942, søn af Elli og Hans Lorenzen, gift i
1976 med Ynni Olson, tilsynsførende for hjemmehjælperne, født d. 14.-9.-1945, datter
af Doris og Keld Olson. Parret har børnene: Tom, Bo og Sanni.
E.L. er slagteriarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1989 fra Hans Toft.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 12,5 ha., der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og tilbygget i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1957 ombygget til svin i 1989, svinestald og lade begge fra 1957 samt maskinhus
fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 150 slag
tesvin årligt, desuden er der 87 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærske, kornsilo og varm lufts korntørreri.
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FLENSBORGLANDEVEJ 14, RØR
KÆR, 6270 TØNDER, tlf. 74723852.
HANS PETERSEN, gårdejer, født
d. 25.-4.-1951, søn af Annemie
og Axel Petersen.
H.P. har sønnerne: Jesper, født
d. 27.-3.-1976 og Torben, født d.
6.-2.-1980.
H.P. har været på Gråsten Land
brugsskole og er medlem af Tøn
der Kommunalbestyrelse. Han
overtog gården d. 1.-7.-1975 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 81 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 90 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret fra 1980-82. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1977, ungdyrstald fra 1969, svinestald fra 1951 ombygget til kvæg i 1987,
kombineret lade og foderhus fra 1991, kombinerede lader og maskinhuse fra 1967 og
1983, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 90 årskøer,
90 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM samt 7 årsammekøer og 7 ungdyr af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, kornsilo, varm lufts gennem
løbstørreri, staldvarme til stuehus samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoleelev.

FLENSBORGLANDEVEJ 19,
"BJERGAGER", JEJSING, 6270
TØNDER, tlf. 74-734111.
MARTIN MICHELSEN, gårdejer,
født d. 17.-1.-1932, søn af Anne
og Jes Michelsen, gift d. 25.-3.1956 med Anne Maria Christian
sen, medhjælpende hustru, født
d. 17.-11.-1934, datter af Ester
og Emil Christiansen. Parret har
børnene: Jes, født d. 10.-7.-1956,
Inge, født d. 2.-8.-1960 og Hen
rik, født d. 5.-10.-1971.
M.M. har været på Ladelund
Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra farbroderen og fasteren Nicolaj Michelsen og Helene Saak.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 2 ha. er skov. Der er
forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1964, spaltestald for ungdyr og foderhus begge fra 1973,
maskinhus fra 1980 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 års
køer, 50 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og rug. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 ensilagevogn, kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af af markarbejdet. På gården er
ansat 1 medhjælper.
M.M. ejer også et aftægtshus på Kærvej 1, Jejsing, 6270 Tønder.
FLENSBORGLANDEVEJ 21, STORE TØNDE, 6270 TØNDER, tlf. 74-734241.
HELGE KRISTIANSEN, landmand, født d. 29.-4.-1924, søn af Abelone og Lars Kristi
ansen, gift d. 29.-4.-1950 med Karen Margrethe Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 8.-8.-1926, datter af Laura og Jens Christensen. Parret har børnene: Lars, født
d. 25.-1.-1951, Laura, født d. 25.-1 1.-1952 og Jens, født d. 27.-6.-1962.
H.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog jorden d. 1.-4.-1951 fra Sta
tens Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
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Ejendomsskyld 820.000. Areal 21
ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er
forpagtet 6 ha.
Flensborglandevej 21's stuehus er
opført i 1952. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1952,
svinestald fra 1952 ombygget til
kostald i 1976, lade fra 1952
senere ombygget til kvæg samt
kombineret lade og maskinhus
fra 1979. Gården drives med en
besætning på 25 årskøer og 30
ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts plantørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

FLENSBORGLANDEVEJ 23, STORE TØNDE, 6270 TØNDER, tlf. 74-734254.
IVER KJELDSEN, landmand, født d. 25.-11.-1925, søn af Anne Margrethe og Hans
Christian Kjeldsen, gift d. 2.-5.-1952 med Linda Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
12.-9.-1933, datter af Petra og Christian Nielsen. Parret har børnene: Tove, født d.
12.-5.-1953, Hans Christian, født d. 12.-2.-1965, Jan, født d. 21.-6.-1966, Susanne,
født d. 30.-3.-1968 og Eva, født d. 7.-9.-1976.
I.K. overtog jorden i 1952 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1952 samt kombineret lade og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på
16 årskøre, 30 ungdyr samt 10 tyre og stude af racen SDM samt en svineproduktion på
16 årssøer, der sælges 250 smågrise årligt, desuden er der 1 får og 2 lam. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
FLENSBORGLANDEVEJ 25, STO
RE TØNDE, 6270 TØNDER, tlf.
74-734258.
MARIUS JENSEN RASMUSSEN,
landmand, født d. 14.-1.-1926,
søn af Kjerstine og Christian
Rasmussen, gift d. 28.-6.-1952
med Maren Lorenzen, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-3.-1925,
datter af Marie og Carsten Lo
renzen. Parret har døtrene: Gre
te, født d. 23.-7.-1955 og Aase,
født d. 21.-3.-1961.
M.J.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog jorden d. 4.-4.-1951 fra
Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1951-52. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge
fra 1951, lade fra 1951 senere ombygget til foderhus, lade fra 1960 og maskinhus fra
1979. Gården drives med en besætning på 8 årskøer og 16 ungdyr af racen SDM samt
en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til høst.
FLENSBORGLANDEVEJ 30, STORE TØNDE MARK, 6270 TØNDER, tlf. 74-734594.
VILLY PETERSEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1963, søn af Christine og Børge Petersen,
bor sammen med Cathrin Buron, lærer, født d. 26.-6.-1959, datter af Hjordis og Wal
ter Buron. Parret har sønnen Peter, født d. 16.-12.-1987.
V.P. er slagteriarbejder. Han overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Børge Johnsen.
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Ejendomsskyld 480.000. Areal 2,9 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1925, hønsehus samt kombineret lade og maskinhus begge fra
1966. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 10 slagtesvin
årligt.

FLENSBORGLANDEVEJ 32, STO
RE TØNDE MARK, 6270 TØN
DER, tlf. 74-734186.
WILHELM PIPER, husmand, født
d. 27.-8.-1918, søn af Anne Ca
thrine og Wilhelm Piper, gift d.
25.-5.-1947 med Jensine Fabricus,
medhjælpende hustru, født d.
18.-9.-1920, datter af Margrethe
og Andreas Fabricius. Parret har
datteren Else Marie, født d. 17.7.-1953.
W.P. overtog gården d. 1.-5.-1947 fra svigerfaderen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1925 og maskinhus fra 1953. Der er 1 traktor.
FLENSBORGLANDEVEJ 34, STORE TØNDE, 6270 TØNDER, tlf. 74-734550.
HANS CHRISTIAN HANSEN FISKER, husmand, født d. 22.-6.-1941, søn af Valborg og
Johannes Fisker, gift d. 16.-6.-1967 med Ruth Dinesen, lærer/husmand, født d. 8.-8.1944, datter af Asta og Bent Dinesen. Parret har sønnen Søren, født d. 18.-4.-1971.
H.C.H.F. er lærer. Han overtog gården d. 1.-12.-1986 fra Herluf Iversen. Gården er
udstykket fra Store Tønde i 1951.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret fra 1986-91. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1951 og maskinhus fra 1955. Gården drives med
en besætning på 10 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af markar
bejdet.

FLENSBORGLANDEVEJ 36, STO
RE TØNDE MARK, 6270 TØN
DER, tlf. 74-734374.
MANFRED ANDERSEN, gårdejer,
født d. 18.-2.-1964, søn af Ca
thrine og Gynther Andersen, gift
d. 28.-4.-1989 med Bente Søren
sen, specialarbejder, født d. 18.4.-1964, datter af Marie og Jør
gen Sørensen. Parret har sønner
ne: Robert, født d. 16.-1.-1985
og Rolf, født d. 25.-6.-1988.
M.A. er lagerarbejder ved Hartmann og har været på Tinglev Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-6.-1988 fra Holger Christiansen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt ma
skinhus alle fra 1951, lade fra 1951 ombygget til kvæg- og svinestald i 1964 samt lade
fra 1964. Gården drives med en besætning på 30 moderfår samt 1 ged og 1 gedebuk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
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FLENSBORGLANDEVEJ 38, STORE TØNDE, 6270 TØNDER.
CHRISTIAN TJØRNELUND MATTESEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1931, søn af Hansine
og Anton Mattesen, gift d. 22.-9.-1956 med Ellen Sørensen, butiksassistent, født d.
23.-9.-1936, datter af Christine og Søren Sørensen. Parret har børnene: Susanne, født
d. 5.-3.-1958, Christel, født d. 7.-12.-1960 og Søren, født d. 4.-4.-1964.
C.T.M. er toldkontrollør og er formand for Red Barnet i Tønder. Han overtog gården
d. 1.-6.-1989 fra Esther Callesen. Gården er udstykket fra Store Tønde i 1951.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 10,2 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1951 og maskinhus fra 1956. Gården drives med en be
sætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Charolais samt 19 moderfår af racen
Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs til piller. Der er 1 traktor,
og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FLENSBORGLANDEVEJ 40, STO
RE TØNDE MARK, 6270 TØN
DER, tlf. 74-734523.
JAN JESSEN, gårdejer, født d.
26.-3.-1963, søn af Johanne og
Jens Jessen, gift d. 14.-9.-1991
med Kari Nissen, kleinsmed, født
d. 14.-7.-1969, datter af Birgit
og Bendix Nissen.
K.N. er smed på B.W. i Tønder.
J.J. overtog gården d. 1.-12.-1987
fra Jes Hansen.

Areal 10,8 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1951 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en svine
produktion på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt, desuden er der 20 mo
derfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, og maskin
station bruges til høst.

FLENSBORGLANDEVEJ 42, JEJSING, 6270 TØNDER, tlf. 74734194.
CHRISTIAN JENSEN, husmand,
født d. 7.-9.-1920, søn af Chri
stine og Søren Jensen, gift d.
20.-4.-1951 med Edith Langelund,
medhjælpende hustru, født d.
23.-4.-1931, datter af Christine
og Eskild Langelund. Parret har
børnene: Leif, født 15.-12.-1951,
Ejvin, født d. 4.-10.-1954 og
Irene Christine, født d. 30.-4.-1957.
C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog jorden i 1951 fra Statens Jord
lovsudvalg og byggede selv gården, som er udstykket fra Store Tønde.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10,5 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade fra 1951 og maskinhus fra 1970.
FLENSBORGLANDEVEJ 44, "STORE TØNDE", STORE TØNDE, 6270 TØNDER, tlf.
74-734540.
HARALD NICALAUS CALLSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1953, søn af Lisa og Nicolaus
Callsen, gift d. 23.-4.-1983 med Hanne Elisabeth Schmidt, husmor, født d. 5.-8.-1957,
datter af Else og Andreas Schmidt. Parret har børnene: Jesper Nicolaus, født d.
1.-11.-1984, Karen Margrethe, født d. 9.-10.-1985 og Carsten Andreas, født d. 1.2.-1987.
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Tysk Landbrugsskole og er med
lem af bestyrelsen for Mejeriet
Borden, Esbjerg. Han overtog
gården d. 20.-8.-1980 fra Svend
Terp. Ejendommen har tilhørt
Schackenborg Slot indtil 1951.
Areal 68 ha., heraf 6 ha. skov.
Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1500
og restaureret fra 1985 og frem
efter. Alle avlsbygningerne brænd
te i 1975, og året efter blev der
genopført kvæg- og kalvestald, lade, maskinhus og udendørs køresilo samt svinestald
ombygget til ungdyr i 1988, desuden er der gylletank og endnu 1 udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 72 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 6 traktorer, 1 grøntsnitter, 1
gummiged, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

FRUENSGÅRDSVEJ 10, "FRUENSGÅRD", MØGELTØNDER, 6270 TØNDER, tlf. 74738620.
SVEND LINNET, landmand, født d. 1.-5.-1937, søn af Caroline Linnet, gift d. 30.4.-1966 med Gisela Matzen, rengøringsassistent, født d. 28.-4.-1944, datter af Othilia
og Andreas Matzen. Parret har sønnen Lars, født d. 23.-10.-1972.
S.L. overtog gården d. 1.-1.-1964 fra onklen Christian Lassen Linnet. Nuværende ejer
er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1728 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvægstald og lade fra 1948 ombygget til stald i 1979, lade fra 1948 samt ma
skinhuse fra 1950, 1973 og 1990. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 45
ungdyr og 16 slagtekalve af racerne SDM og Simmentaler. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GAMMEL DIGEVEJ 3, "RØRVIG", VED ÅEN, 6270 TØNDER, tlf. 74-738715.
JENS CHRISTIAN JOHANSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1960, søn af Gertrud og Carl
Johansen, gift d. 6.-6.-1987 med Lora Fey, medhjælpende hustru, født d. 2.-10.-1958,
datter af Anna Kathrine og Berendt Fey. Parret har sønnerne: Dennis, født d. 19.-7.1986 og Tommi, født d. 5.-8.-1988.
J.C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra
D.L.R.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 48 ha., heraf 5 ha. rørskov og siv. Der er forpagtet 75
ha.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952 ombygget til svinestald i 1972, svinestald og lade begge fra 1952 samt gyl
letank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 1.500 smågrise
årligt, desuden er der 21 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.

GRANVEJ 1, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711668.
GYNTHER HANSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1939, søn af Anne Marie og Hans Iver
Hansen. G.H. har sønnerne: Dennis, født d. 7.-4.-1974 og Keld, født d. 13.-1.-1976.
G.H. arbejder ved Hartmann i Tønder. Han overtog gården d. 1.-9.-1989 fra Preben
Fabricius.
Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1946 samt lade og maskinhus begge fra omkr. 1960. Gården dri
ves med en besætning på 6 årsammekøer, 4 kvier, 6 kalve og 1 slagtekalv af Kød-
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teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.
GRANVEJ 4, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-710160.
ANETTE TINDGARD JENSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1965, datter af Sonja og John
Tindgard Beck Jensen, bor sammen med Morten Atzen, fisker, født d. 24.-3.-1963, søn
af Vivi Atzen og Thomas Paulsen.
A.T.J. er uddannet folkeskolelærer. Hun overtog gården d. 15.-10.-1990 fra Jacob
Petersen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 13,4 ha.
Stuehuset er opført i 1938 om- og tilbygget i 1962. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1962. Gården drives med en
besætning på 10 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 2
årssøer, der produceres 40 slagtesvin årligt, desuden er der 2 får og 1 hest. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til høst
m.m.

GRIMMESHØJVEJ 2, SØLSTED,
6270 TØNDER.
JAKOB FREDERIK HOLT, gård
ejer, født d. 27.-3.-1914, søn af
Kirstine og Hans P. Holt, gift d.
16.-11.-1945 med Wilhelmine
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 16.- 10.-1914, datter af
Kirstine og Jens Sørensen. Parret
har børnene: Hans, født d. 23.3.-1947, Jens, født d. 7.-1.-1950
og Christine, født d. 24.-3.-1951.
J.F.H. overtog gården d. 1.-7.-1942 fra Christian N. Sørensen.
Areal 16 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 1 ha. er mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1927. Der er 1 traktor.
GRIMMESHØJVEJ 6, SØLSTED,
6270 TØNDER, tlf. 74-711656.
HANS JENSEN LASSEN, gårdejer,
født d. 16.-5.-1932, søn af Marie
og Jens Lassen, gift d. 9.-10.1954 med Margit Lausen, født d.
17.-9.-1932, datter af Margrethe
og Anton Lausen.
H.J.L. overtog gården d. 1.-4.1970 fra Frede Hemme.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
48 ha., heraf tilkøbt 18 ha., 7
ha. er mose. Der er forpagtet 5 ha., og 10 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt kombineret hønse- og maskinhus alle fra 1948, spaltestald til ungdyr
fra 1978 samt maskinhuse fra 1948 og 1979. Gården drives med en besætning på 10
årskøer, 17 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, 3 årsammekøer og 1 ungdyr af
racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 15 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere samt anparter i vind
mølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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GRIPPENFELDVEJ 2, "GRIPPENFELD", GRIPPENFELD, 6270 TØNDER, tlf. 74724642.
AKSEL JOHANSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1942, søn af Elly og Regner Johansen,
gift d. 6.-10.-1962 med Inger Kock, cafeteriemedhjælper, født d. 2.-1.-1943, datter af
Kathrine og Christian Kock. Parret har børnene: Jes, Jane og Jette.
A.J. er driftsassistent ved Tønder Kommune. Han overtog gården d. 1.-2.-1990 fra
Theodor Paulsen.
Ejendomsskyld 965.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1890 og maskinhus fra 1991. Gården drives med
en besætning på 1 årsammeko, 3 ungdyr og 8 slagtekalve af Kødkvægsrace samt 33
moderfår og 1 ged. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og
maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GRÆNSEVEJ 2, SÆD, 6270 TØN
DER, tlf. 74-721686.
ELINE MARIE JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 30.-1.-1926,
datter af Elise von Vildenrath og
Andreas Thomsen, gift d. 8.-4.-1950
med Carsten Jørgensen, gårdejer,
født d. 31.-1.-1921, søn af Marie
og Jørgen Jørgensen. Parret har
børnene: Marika, født d. 14.-7.1950, Jørgen Andreas, født d.
16.-2.-1953 og Marie-Louise, født
d. 20.-7.-1955.
Parret forpagtede gården fra 1948 til overtagelsen i 1963 fra C.J.'s moder. Gården
har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 53 ha., jorden er bortforpagtet til sønnen Jørgen
Andreas.
Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, svinestald fra 1960 senere ombygget til kvægstald, lade fra omkr. 1860
og maskinhus fra 1970. Der er 1 kornsilo.
GRÆNSEVEJ 4, SÆD, 6270 TØN
DER, tlf. 74-721686.
JØRGEN ANDREAS JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 16.-2.-1953, søn
af Eline Marie og Carsten Jør
gensen, gift d. 21.-12.-1990 med
Christel Dalsgaard Tønder, med
hjælpende hustru, født d. 17.-7.1954, datter af Ellen og Jens
Tønder. Parret har børnene: Su
sanne, født d. 28.-5.-1985 og
Andreas, født d. 30.-1.-1989.
J.A.J. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-8.-1979 fra Jørgen
Eskildsen. Areal 42,5 ha., der er forpagtet 58 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1900, kombineret ko- og ungdyrstald fra 1973, svinestald ombyg
get til kalvestald i 1983, lade fra 1990, maskinhus fra 1970, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve
af racen SDM samt 8 årsammekøer og 8 ungdyr af DRK-kryds. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts
korntørreri samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
På gården er ansat 1 skoleelev.
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GRÆNSEVEJ 8, "SÆD KRO", SÆD, 6270 TØNDER, tlf. 74-725806.
UWE CARSTENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1960, søn af Ingeline og Jørgen Carstensen, gift d. 5.-7.-1986 med Hanne Frisk Hansen, lærer, født d. 11.-8.-1960, datter af
Margrethe og Carsten Hansen. Parret har børnene: Grith, født d. 10.-12.-1983, Thyra,
født d. 15.-8.-1985 og Jon, født d. 22.-9.-1987.
U.C. har været på Tinglev og Gråsten landbrugsskoler og er medlem af Kogsudvalget.
Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Hans Feddersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og restaureret fra 1990-91. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1871. Gården drives med en besætning på 35
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer samt andel i mejetærsker.

GRØNGÅRDVEJ 7, SÆD, 6270 TØNDER, tlf. 74-721487.
HEINE BOYSEN, landmand, født d. 5.-8.-1923, søn af Momke og Johan Boysen, gift d.
19.-11.-1948 med Erna Jensen, medhjælpende hustru, født d. 18.-6.-1920, datter af
Marie og Folmer Jensen. Parret har børnene: Marie, født d. 20.-9.-1949, Ellen, født d.
25.-2.-1952, Johan, født d. 19.-10.-1955 og Kaj, født d. 9.-5.-1959.
H.B. har været medlem af Sognerådet i 12 år og derefter 4 år i Tønder Byråd, han
har igennem 29 år været vurderingsmand, været medlem af 2 Kogsbestyrelser i over
30 år, har haft offentlige repræsentationsposter i bankbestyrelsen i Tønde Bank og er
formand for Udbjerg Menighedsråd. Han forpagtede gården fra 1948 til overtagelsen i
1951 fra faderen, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 10 ha., 1 ha. er granskov. Der er
bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret senest i 1975. Avlsbygningerne består
af kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1952 samt svinestald fra
1964 senere ombygget til ungdyrstald. På gården er der 4 ungdyr. Der er 1 traktor.
H.B. ejer og driver også Grøngårdvej 11, 6270 Tønder. Ejendomsskyld 280.000. Areal 6
ha., som er bortforpagtet til sønnen Johan.
GRØNGÅRDVEJ 12, SÆD, 6270 TØNDER, tlf. 74-721577.
DETLEF JENSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1931, søn af Agnes og Detlef Jensen, gift d.
31.-10.-1964 med Anni Mangels, medhjælpende hustru, født d. 5.-6.-1929, datter af
Amanda og Hans Mangels. Parret har datteren Inge, født d. 1.-7.-1965.
D.J. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1868.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1868. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svine
stald og lade fra 1868 ombygget til kostald i 1952, lade fra 1953 og maskinhus fra
1975. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 40 ungdyr af SDM-kryds.
Planteproduktionens salgsafgrøde erj<orn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges
til høst.
GRØNGÅRDVEJ 18, SÆD, 6270 TØNDER, tlf. 74-721574.
JØRGEN CARSTENSEN, landmand, født d. 15.-10.-1931, søn af Johanne og Johannes
Carstensen, gift d. 12.-10.-1956 med Engeline Nissen, medhjælpende hustru, født d.
16.-7.-1934, datter af Cathrine og Christian Nissen. Parret har børnene: Johannes,
født d. 4.-3.-1957, Andreas, født d. 27.-3.-1958, Uwe, født d. 3.-3.-1960, Birgit, født
d. 6.-8.-1961 og Thomas, født d. 19.-8.-1967.
J.C. forpagtede gården fra d. 12.-10.-1956 til overtagelsen d. 12.-10.-1961 fra fade
ren, som købte den i oktober 1929. Dengang lå ejendommen på Sønderbækvej 8. I 1972
købtes Grøngårdvej 18, og Sønderbækvej 8 blev lagt indunder denne gård.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra omkr. 1920 ombygget til svin i 1972, kostald fra 1972, ungdyrstald fra 1974-76,
løsdriftsstald fra 1988, lade fra 1972, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives
med en besætning på 65 årskøer, 70 ungdyr og 75 slagtekalve af racerne SDM og RDM
samt en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt. Plante-
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markvandingsanlæg, 1 opsamlingsvogn til ensilage, kornsilo og varm lufts korntørreri.
På gården er ansat 1 medhjælper, og sønnen Thomas hjælper til.
J.C. ejer og driver også Grøngårdvej 23, 6270 Tønder. Ejendomsskyld 930.000. Areal
25 ha.

GRØNGÅRDVEJ 25, SÆD, 6270 TØNDER, tlf. 74-723063.
ERIK JØNSSON, landmand, født d. 5.-7.-1938, søn af Anna og Andreas Jønsson, gift d.
7.-10.-1961 med Kæthe Andresen, medhjælpende hustru, født d. 29.-11.-1941, datter af
Frida Marie og Jes Andresen. Parret har børnene: Torben, født d. 26.-2.-1962, Henrik,
født d. 22.-2.-1967 og Tina, født d. 31.-8.-1972.
E.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog jorden i 1966 fra Statens
Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 1 ha. er skov og eng.
Stuehuset er opført i 1966 og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald fra 1966 ombygget til svinestald i 1981, svinestalde fra 1972 og
1981, kombineret lader og maskinhuse fra 1971 og 1986 samt gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsan
læg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GRØNGÅRDVEJ 26, "SKOVVANG",
SÆD ØSTERMARK, 6270 TØN
DER, tlf. 74-722990.
NIELS WOLFF, husmand, født d.
28.-7.-1942, søn af Hansine og
Ludwig Wolff, gift d. 11.-9.-1965
med Caroline Christine Jørgensen,
medhjælpende hustru, født d.
24.-6.-1940, datter af Emma og
Jørgen Jørgensen. Parret har bør
nene: Tove, født d. 4.-5.-1967,
Henning, født d. 13.-5.-1972 og
Bent, født d. 16.-9.-1976.
N.W. overtog jorden i 1965 fra Statens Jordlovsudvalg, han byggede selv gården som
statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 0,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1965, spaltestald til ungkvæg fra 1977, svinestalde fra 1965 og 1974, kombineret
garage og hønsehus fra 1968 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning
på 80 slagtekalve af blandet race samt en svineproduktion på 16 årssøer, der produce
res 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4
traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Bent hjælper til på gården.

GRØNGÅRDVEJ 30, "HOLMGAARD", 6270 TØNDER, tlf. 74-734562.
HELGA CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1958, datter af Elfride og Hans Chri
stensen, gift d. 9.-7.-1989 med Horst Leithof, gårdejer, født d. 19.-4.-1955, søn af
Ingrid og Horst Leithof, Tyskland. Parret har børnene: Marie, født d. 1.-4.-1989 og
Hans, født d. 28.-4.-1991.
H.C. og H.L. har begge været på Økologisk Landbrugsskole i Aabybro. H.C. overtog
gården d. 1.-7.-1988 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 47 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1840, kostald fra 1990, lader fra 1900 og 1975, ma
skinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 41 årskøer og 45
ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 pony og 2 æsler. Planteproduktionens salgs
afgrøder er økologiske grøntsager. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo
og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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CARSTEN LUDWIG WOLLESEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1960, søn af Marthia og
Carsten Wollesen, gift d. 26.-7.-1986 med Anne Møller, støttepædagog, født d. 6.1.-1960, datter af Anne Lise og Arne Møller. Parret har døtrene: Lisbeth, født d.
28.-5.-1987 og Kirsten, født d. 9.-9.-1989.
C.L.W. er lagerekspedient og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1985 fra Viggo Rasmussen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret fra 1985-89. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1953 samt svinestalde fra 1953 og 1972. Gården
drives med en besætning på 22 årsammekøer, 11 ungdyr og 17 slagtekalve af racen
Kødkvæg samt en avlstyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
GRØNGÅRDVEJ 34, "GRØNGAARD", GRØNGÅRD, 6270 TØNDER, tlf. 74-734401.
JENS CHRISTIAN CARSTENSEN, forpagter, født d. 29.-5.-1961, søn af Marie og Hans
Peter Carstensen, gift d. 20.-2.-1987 med Inge Marie Muus, sygehjælper, født d. 8.10.-1960, datter af Edith og Martin Muus. Parret har døtrene: Lea, født d. 28.-3.-1987
og Lisa, født d. 27.-7.-1989.
J.C.C. har været på Tinglev og Gråsten landbrugsskoler. Han har forpagtet gården
siden d. 1.-3.-1987 fra Menighedsrådet.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 76 ha., heraf 20 ha. skov, som ikke er medforpagtet.
Der er forpagtet yderligere 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1974, stråtækt lade fra omkr. 1770, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve
af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og fabriks
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til høst og kartofler. På gården er ansat 1 med
hjælper og 1 skoleelev.

GULDHORNSVEJ 3, GALLEHUS,
6270 TØNDER, tlf. 74-738315.
HENRY SØRENSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1945, søn af Krestense Smidt og Jens Hansen Sø
rensen, gift d. 8.-3.-1969 med
Gerda Knudsen Sørensen, husmor,
født d. 17.-7.-1946, datter af
Mathilde K. og Nis Sørensen.
Parret har børnene: Anja, født d.
11.-2.-1977 og Eli, født d.
10.-8.-1979.
H.S. overtog gården d. l.-ll.1973 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og senere udbygget med tagetage. Avlsbygningerne består
af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1939 senere ombygget til kvægstald,
kostald fra 1973 og lade fra 1986. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og
30 ungdyr af racerne SDM, RDM og Jersey, desuden er der 1 hest. Der er 3 traktorer
og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GULDHORNSVEJ 8, GALLEHUS, 6270 TØNDER.
MARTIN NISSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1943, søn af Mary og Peter Nissen.
M.N. overtog gården i 1969 fra Borg.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 10 ha., der er forpagtet 9 ha.
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ført i 1929 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1976. Gården dri
ves med en besætning på 14
årskøer og 30 ungdyr af blandet
race samt 15 moderfår. Der er 2
traktorer, og maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.

GULDHORNSVEJ 18, GALLEHUS, 6270 TØNDER, tlf. 74-738143.
ANTON ABILD ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1937, søn af Anne Kjerstine og
Adolf Andersen, gift d. 23.-7.-1966 med Liselotte Henriksen, bogholder, født d.
21.-4.-1946, datter af Inga og Kristian Henriksen. Parret har børnene: Janne, født d.
2.-11.-1971 og Kristian, født d. 22.-5.-1974.
A.A.A. driver A/S J. Helms Betonvarefabrik og Entreprenørvirksomhed og har været
på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra faderen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1853.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1873 løbende restaureret samt ombygget i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra omkr. 1830 ombygget omkr. 1928, svinestald fra 1934, lade
fra 1920 og maskinhus fra 1964. På gården er der 1 hest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps, ærter og fremavlskorn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
tørrevogn, kornsilo, korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
GÆRUPVEJ 4, ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-783350.
BENT HANSEN, gårdejer, født d. 22.-9.-1935, søn af Sophie og Mads Theodor Hansen,
gift d. 18.-6.-1966 med Anita Paulsen, rengøringsassistent, født d. 18.-4.-1947, datter
af Louise og Johannes Paulsen. Parret har døtrene: Susanne, født d. 20.-2.-1968 og
Janne, født d. 3.-7.-1971.
B.H. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra Alfred Ohlsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 20,1 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1971 ombygget til svin i 1991, svinestald fra 1971 og maskinhus fra
1976. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres 700 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 varm lufts korntørreri samt fodersiloer. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
GÆRUPVEJ 5, ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-783439.
BERNDT FEY, gårdejer, født d. 6.-6.-1937, søn af Eline og Carl Fey, gift d. 24.-6.1958 med Anne Cathrine Petersen, medhjælpende hustru, født d. 7.-5.-1938, datter af
Lora og Niels Petersen. Parret har døtrene: Lora, født d. 2.-10.-1958, Pia, født d.
1.-7.-1963, Heidi, født d. 17.-6.-1970 og Britta, født d. 10.-3.-1975.
B.F. overtog gården d. 1.-11.-1972 fra Nicolai Clausen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 21,1 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1962 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en besætning på 22 årskøer
og 24 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 9 årssøer, der sælges 200 smågrise årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GÆRUPVEJ 6, ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-783443.
CHRISTIAN BORK, gårdejer, født d. 21.-2.-1940, søn af Anni og Jørgen Bork, gift d.
24.-11.-1962 med Emma Carstensen, født d. 23.-11.-1943, datter af Erna og Mathias
Carstensen. Parret har børnene: Finn, født d. 21.-5.-1963, Heidi, født d. 19.-3.-1965
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C.B. overtog gården d. 1.-11.-1969 fra Christian Petersen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 17,5 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1940 ombygget til kostald omkr. 1961, svinestald fra
1961 samt kombineret lade og maskinhus fra 1940. Gården drives med en besætning på
25 årskøer, 28 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race samt en svineproduktion på 5
årssøer, der sælges 100 smågrise årligt, desuden er der 90 moderfår og 2 avlsheste.
Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
GÆRUPVEJ 7, ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-783425.
ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1945, søn af Jenny og Valdemar Jensen, gift d.
25.-2.-1970 med Inge Marie Hansen, sygeplejerske, født d. 21.-7.-1947, datter af Anne
Marie og Svend Hansen. Parret har børnene: Lene, født d. 9.-5.-1971 og Martin, født
d. 10.-7.-1975.
A.J. er udlært tømrer. Han overtog gården d. 1.-12.-1971 fra Martin Christensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 1 ha. er plantage.
Stuehuset er opført i 1955 og restaureret fra 1972-90. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1955 ombygget til garage og lager m.m. i
1978 samt hønsehuse fra 1977, 1978 og 1985. Gården drives med en bestand på 9.000
rugeægshøner af racen Plymouth rock. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer og 3 fodersiloer. Maskinstation bruges til høst.

GÆRUPVEJ 8, ABILD, 6270 TØN
DER, tlf. 74-783260.
JAKOB PETERSEN, gårdejer,
født d. 7.-3.-1929, søn af Marie
og Mathias Petersen, gift d. 21.11.-1954 med Hansine Iversen,
medhjælpende hustru, født d.
21.-11.-1929, datter af Anna og
Christian Iversen. Parret har
døtrene: Annemie, født d. 7.-10.—
1958, Mona, født d. 22.-2.-1960
og Elvi, født d. 19.-12.-1970.
J.P. overtog jorden d. 1.-4.-1954 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1954, svinestald fra 1954 ombygget til kvæg i 1979 samt kombineret
maskinhus og lade fra 1973. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 25 ungdyr
og 20 salgtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst og roeoptagning.
GØRRISMARK 2, "TØNDER
LANDBRUGSSKOLE", 6270 TØN
DER, tlf. 74-724100.
SELVEJENDE INSTITUTION.
Sagfører Drejer, Tønder står for
ejendommen, der ophørte som
landbrugsskole i juli 1991. Ejen
dommen er bygget som landbrugs
skole i 1978 på jord fra "Gørbismark".
Areal 62 ha., heraf tilkøbt 12
ha. Der er forpagtet 30 ha.
Forstanderboligen er opført i
1978 og stuehuset i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1978,
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ensilage, desuden er der skolelokaler og værelser fra 1978. Gården drives med en be
sætning på 120 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps, ærter og græs til piller. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
biogasanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper, 1 driftsleder og 1 halvtidssmed.
HEDEAGERVEJ 1, JEJSING, 6270 TØNDER, tlf. 74-734217.
CHRISTIAN LORENZEN, bonde, født d. 11.-2.-1933, søn af Marie og Carsten Loren
zen. C.L. forpagtede gården fra 1962 til overtagelsen i 1970 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 6,5 ha. er mose og krat.
Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1936 og 1965, svinestald og lade begge fra 1965, maskinhus fra 1977
og foderhus fra 1911. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 12
slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
HEDEAGERVEJ 2, JEJSING, 6270 TØNDER, tlf. 74-734198.
KURT GEORG HANSEN, landmand, født d. 19.-6.-1941, søn af Marie og Martin Han
sen, gift d. 27.-8.-1966 med Edeltraut Hansen, sygehjælper, født d. 5.-5.-1948, datter
af Abeline og Marius Hansen. Parret har datteren Line Josephine, født d. 25.-5.-1977.
K.G.H. er portør på Tønder Sygehus. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra faderen,
som købte den i 1964.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1908 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1908, svinestalde fra 1908 og 1972 samt maskinhus fra
1978. Gården drives med en besætning på 9 Mohairgeder + kid samt 1 hest og nogle
stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og kornsilo.

HEDEAGERVEJ 3, "HEDEAGER",
JEJSING, 6270 TØNDER, tlf. 74734296.
CHRISTIAN LINNET MICHELSEN,
landmand, født d. 3.-10.-1930,
søn af Anne og Jes Michelsen,
gift d. 20.-11.-1965 med Karen
Banke, medhjælpende hustru,
født d. 25.-5.-1933, datter af
Karoline og Kristen Banke. Par
ret har børnene: Peter, født d.
12.-9.-1966, Hans, født d. 31.-5.1968 og Anne Mette, født d. 23.-6.-1972.
C.L.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra mode
ren, forældrene byggede den i 1928.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 47,3 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1928 ombygget til kvæg i 1979, lade fra 1928, maskin
hus fra 1967 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 90 årskøer og
90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 trakto
rer, 1 ensileringsvogn, varm lufts plantørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinsta
tion bruges til gylleudkørsel og høst. På gården er ansat 1 husbondafløser, desuden
hjælper begge sønner til.
C.L.M. ejer og driver også Hedeagervej 12, 6270 Tønder. Ejendomsskyld 1.100.000.
Areal 40 ha.
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AGER", JEJSING, 6270 TØNDER,
tlf. 74-734325.
IVER ANDERSEN, husmand, født
d. 3.-6.-1923, søn af Cathrine og
Ingward Andersen, gift d. 17.-6.1945 med Kirstine Petersen, ren
gøringsassistent, født d. 24.-4.1923, datter af Anne og Hans Pe
ter Petersen. Parret har børnene:
Freddy, født d. 8.-5.-1945, Car
sten, født d. 27.-5.-1946 og Rita,
født d. 25.-3.-1953.
I.A. er postarbejder og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-5.-1954 fra Magnus Thomsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1942 restaureret og tilbygget i 1967. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1942 ombygget til svinestald i 1962-63, lade fra
1942 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
HEDEAGERVEJ 16, SOLDERUP MARK, 6270 TØNDER, tlf. 74-734331.
GERHARD LEONHARDT, landmand, født d. 1.-9.-1927, søn af Margrethe og Kurt
Leonhardt, gift d. 13.-5.-1955 med Ingeborg Nielsine Hansen, køkkenleder, født d.
8.-4.-1929, datter af Christine og Hans Peter Hansen. Parret har børnene: Kaj, født d.
20.-4.-1958 og Ulla, født d. 16.-5.-1962.
G.L. forpagtede gården fra 1958 til overtagelsen d. 1.-4.-1962 fra svigerforældrene,
der selv byggede den som statshusmandsbrug i 1930.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1930, lade fra 1935 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en
besætning på 16 årsammekøer og 12 ungdyr af Kødkvægsrace. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts
korntørreri.

HEDEAGERVEJ 18, SOLDERUP
MARK, 6270 TØNDER, tlf. 74734321.
HANS EGON PETERSEN, land
mand, født d. 26.-8.-1936, søn af
Emilia og Christian Tornvig Pe
tersen, gift d. 1.-4.-1961 med
Kathrine Luise Sørensen, medhjæl
pende hustru, født d. 23.-11.1936, datter af Martha Frederik
ke og Hans Rasmussen Sørensen.
Parret har børnene: Hans Chri
stian, født d. 13.-1.-1962, Leif, født d. 30.-7.-1965, Ruth, født d. 27.-10.-1967 og Dan,
født d. 22.-2.-1976.
H.E.P. har været på Hillerød Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.4.-1961 fra svigerforældrene, som byggede den i 1930.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., 1,5 ha. er skov og 5 ha. er
eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1930 restaureret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1930 ombygget til kostald i 1965-66, svine
stald fra 1971, lade fra 1969 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en besætning
på 15 årskøer, 21 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion
på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1
presser, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
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6270 TØNDER, tlf. 74-738655.
OTTO EICHNER, gårdejer, født
d. 14.-12.-1955, søn af Karin og
Laurids Eichner, gift d. 30.-6.1984 med Dorthea Christine Callesen, husassistent på plejehjem,
født d. 5.-7.-1958, datter af Inge
Marie og Egon Callesen. Parret
har døtrene: Tina, født d. 17.-3.1986 og Tanja, født d. 19.-2.1988.
O.E. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af Kvægbrugsudval
get i D.S.H., Løgumkloster og er næstformand i Husmandsforeningen Sydvest. Han
overtog gården d. 1.-2.-1983 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 34 ha., der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kombineret ko- og ungdyrstald,
kalvestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1976, gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 90 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til høst og snitning. På gården er ansat 1 med
hjælper.

HJERPSTEDVEJ 2, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711368.
NIELS EGON JORDT, gårdejer, født d. 28.-3.-1943, søn af Erika og Niels Jørgen
Jordt, gift d. 6.-9.-1969 med Vera Andersen, isenkræmmer/bogholder, født d. 23.-9.1949, datter af Martha og Peter Andersen. Parret har sønnerne: Niels Jørgen, født d.
27.-1.-1972, Johannes, født d. 30.-6.-1974 og Flemming, født d. 5.-4.-1978.
N.E.J. driver vognmandsforretning. Han overtog gården d. 1.-1.-1971 fra faderen, som
byggede den i 1926.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,7 ha.
Stuehuset er opført i 1926 restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af
spaltestald fra 1975, svinestald fra 1975 bruges nu til ungdyr, garage fra 1987 og ma
skinhus fra 1962. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 6 ungdyr og 4
slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor og fodersilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HJERPSTEDVEJ 11, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-710157.
FLEMMING BOSSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1949, søn af Gyda og Herbert Bossen, gift
d. 20.-3.-1971 med Aase Christensen, rengøringsassistent, født d. 8.-3.-1949, datter af
Ingeborg og Oskar Christensen. Parret har døtrene: Susanne, født d. 8.-9.-1973, Britta,
født d. 30.-5.-1977 og Monica, født d. 21.-2.-1978.
F.B. er uddannnet landbrugsmaskinsmed. Han overtog gården d. 1.-5.-1991 fra Bendix
Hansen. Ejendomsskyld 780.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde begge fra 1926, lade fra omkr. 1962 og maskinhus fra omkr. 1950. Gården
drives med en besætning på 15 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Limousine samt 10
dåhjorte og 30 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer og 1 markvandingsanlæg.

HOSTRUPVEJ 19, JEJSING, 6270 TØNDER, tlf. 74-734577.
THOMAS JØRN KIER, gårdejer, født d. 14.-1.-1962, søn af Marie og Christian Kier,
gift d. 8.-7.-1988 med Ina Lorenzen, socialrådgiver, født d. 18.-10.-1962, datter af
Ingeborg Marie og Iver Lorenzen. Parret har sønnen Lars Christian, født d. 30.-10.1989. T.J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1990
fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1912. Ejendommen nedbrændte i 1933 og blev derefter flyttet til nuværende
adresse.
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 94,7 ha., heraf 11 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.
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kvægstald fra 1935, svinestald fra 1935 ombygget til kostald i 1959, lade fra 1935
ombygget til kalve- og ungdyrstald i 1961, disse 3 stalde er atter ombygget til spalte
stalde i 1972-73 og 1991, hestestald fra 1935, overdækket løbegård til løsdrift af køer
fra 1990, kombineret lade og maskinhus fra 1972, gylletank og 3 udendørs køresiloer.
Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og lucerne til piller. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 rendegraver, 1 gummiged, 1 rundballepresser, 1 snittevogn, 1 skårlægger,
tårnsilo, varm lufts gennemløbstørreri, staldvarme til stuehus samt anparter i vind
mølle. Maskinstation bruges til gylleudkørsel. På gården er ansat 1 medhjælper.

HOSTRUPVEJ 32, HOSTRUP,
6270 TØNDER, tlf. 74-734312.
ANDREAS BUCKA, gårdejer,
født d. 20.-8.-1937, søn af Anna
og Thomas Bucka, gift d. 23.-2.1962 med Annelise Marquardsen,
zoneterapeut, født d. 2.-6.-1938,
datter af Anna og Harro Mar
quardsen. Parret har børnene:
Thomas, født d. 16.-2.-1963, Ilse,
født d. 21.-12.-1965, Hans Jør
gen, født d. 23.-2.-1972 samt
tvillingerne Harro og Marquard,
født d. 6.-9.-1975. A.B. har været på Tinglev Landbrugsskole og er formand for Tysk
Skole- og Sprogforening. Han forpagtede gården fra d. 1.-3.-1962 til overtagelsen d.
1.-3.-1967 fra søskendeparret Marga og Nis Rasch.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 87,9 ha., heraf tilkøbt 8,4 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1987 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937, ko- og ungdyrstalde fra 1974 til løsdrift, kombineret lade og maskinhus
fra 1977, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besæt
ning på 77 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo,
varm lufts korntørreri, staldvarme til stuehus, anparter i vindmølle samt kraftfoder
automat. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 foder
mester.

HOSTRUPVEJ 45, 6270 TØNDER, tlf. 74-734408.
VAGN ROSSEN, montør, født d. 1.-4.-1944, søn af Kjerstine og Christian Rossen, gift
d. 4.-11.-1967 med Kirsten Petersen, fotolaborant, født d. 13.-11.-1946, datter af
Berta Egø og Børge Petersen. Parret har børnene: Laila, født d. 10.-10.-1968 og Finn,
født d. 27.-10.-1970.
V.R. overtog gården den 1.-11.-1967 fra faderen, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1886.

HOVMOSEVEJ 1, LYDERSHOLM,
6270 TØNDER, tlf. 74-734256.
ALBERT VON W1LDENRADT,
landmand, født d. 2.-1.-1938, søn
af Marie og Karl von Wildenradt, gift d. 30.-9.-1961 med
Sigrun Sievers, sygehjælper, født
d. 2.-2.-1940, datter af Helene
og Heinrich Sievers. Parret har
børnene: Ute, født d. 9.-4.-1962,
Heidrun Irene, født d. 24.-3.-1964,
Eckhart, født d. 20.-7.-1965 og
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Kirsten, født d. 5.-3.-1979. A.V.W. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog
jorden i 1966 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 43 ha., 5 ha. er eng. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966 og svinestald
fra 1967 senere ombygget til kvæg, begge stalde blev i 1987 ombygget til spalte- og
ristestalde, lader fra 1966 og 1987, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1987 og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen DRK samt 3 årsammekøer af racen DRK, desuden er der 4 heste af racen Hol
stener. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til gylleudkørsel. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.
HØGSLUNDVEJ 1, "L0KKEGÄRD",
BRODERSGÄRD, 6270 TØNDER,
tlf. 74-723714.
FLEMMING GERHARD JENSEN,
gårdejer, født d. 10.-7.-1948, søn
af Frida og Karl Jensen, gift d.
17.-7.-1970 med Inge Johannsen,
medhjælpende hustru, født d.
10.-3.-1948, datter af Anne Ma
rie og Carsten Petersen Johann
sen. Parret har sønnen Alexan
der, født d. 2.-8.-1970.
F.G.J. forpagtede gården fra 1979 til overtagelsen d. 1.-7.-1985 fra faderen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1903.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25,5 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1903 ombygget til kvæg i 1979 og tilbygget i 1988, lade fra 1903 ombygget i 1960,
maskinhuse fra 1986 og 1990 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 34 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt
staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. I.J. ejer sin
fødegård Vennemosevej 65, 6270 Tønder, som drives sammen med Høgslundvej 1.
HØGSLUNDVEJ 3, "BRODERSGAARD", VENNEMOSE, 6270
TØNDER, tlf. 74-723622.
ADOLF FRIEDRICH BOSSEN,
gårdejer, født d. 23.-3.-1946, søn
af Anne Margrethe og Broder
Johansen Bossen, gift d. 2.-4.1969 med Christa Christensen,
medhjælpende hustru, født d.
25.-10.-1947, datter af Marie og
Søren Christensen. Parret har
børnene: Anita, født d. 3.-9.1969, Jan Broder, født d. 9.-6.-1975 og Karina, født d. 10.-4.-1978.
A.F.B. har været på Niebøl Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra
Holger Riggeisen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 16,5 ha., der er forpagtet 39 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og tilbygget med vinterhave i 1990. Avlsbygningerne består
af kvæg- og svinestald begge fra 1958, ungdyrstald fra 1989, kombineret foderlade og
maskinhus fra 1986, lade fra 1958 senere ombygget til kalve samt 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 60 ungdyr og 50 slagtekalve af
racen SDM samt en svineproduktion på 8 årssøer, der sælges 160 smågrise årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 rotorharve og varm lufts
plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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HØGSLUNDVEJ 5, "STENHØJ",
HØGSLUND, 6270 TØNDER, tlf.
74-721296.
CARL MAGNUS TRANEKJER,
gårdejer, født d. 7.-6.-1941, søn
af Anne Pauline og Hans Trane
kjer, gift d. 14.-8.-1962 med
Christine Azen, rengøringsassi
stent, født d. 13.-6.-1941, datter
af Cathrine og Andreas Azen.
Parret har børnene: Bjarne, født
d. 13.-11.-1962, Mona, født d.
29.-1.-1964, Gitte, født d. 31.-5.-1966, Conni, født d. 2.-8.-1973 og Annika, født d.
1.-5.-1976.
C.M.T. er medlem af bestyrelsen for Ringriderforeningen. Han forpagtede gården fra
d. 1.-4.-1961 til overtagelsen d. 1.-4.-1966 fra svigerforældrene, som byggede den i
1939. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er forpagtet 40
ha.
Stuehuset er opført i 1939 og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg-, svinestald og lade fra 1939 ombygget til kvægstald i 1971 og tilbygget til
ungdyr i 1978, rundbuehal fra 1972 og lade fra 1968. Gården drives med en besætning
på 43 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen DRK samt 10 årsammekøer og 10
ungdyr af racen Simmentalerkryds med DRK, desuden er der 1 hest og 25 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 slamsuger. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HØGSLUNDVEJ 11, HØGSLUND,
6270 TØNDER, tlf. 74-721497.
JENS LETH, gårdejer, født d.
11.-2.-1940, søn af Kamma og
Marius Leth, gift d. 21.-10.-1966
med Christa Andresen, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-12.1943, datter af Ida og Carl An
dresen. Parret har børnene: An
ja, født d. 2.-5.-1970 og Hans,
født d. 7.-10.-1967.
J.L. har været på Kalø Land
brugsskole. Han forpagtede går
den fra d. 1.-11.-1966 til over
tagelsen d. 1.-11.-1974 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 4. generation på går
den. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 51 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald fra 1928 ombygget til riste- og spaltestald for køer og
ungdyr i 1976, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med
en besætning på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 varm lufts plan
tørreri. Maskinstation bruges til høst, gylleudkørsel og roer.
HØGSLUNDVEJ 12, HØGSLUND, 6270 TØNDER, tlf. 74-725443.
KAJ ANDERSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1947, søn af Eline Andersen, gift d. 17.5.-1975 med Esther Andersen, plejehjemsassistent, født d. 27.-9.-1952, datter af Edith
og Arne Andersen. Parret har børnene: Erna, født d. 26.-10.-1976, Jørn, født d. 13.5.-1978 og Lars, født d. 14.-8.-1985.
K.A. arbejder ved Landbrugsmaskinhandel Roost i Tønder. Han overtog gården d. 1.II.-1987 fra onklen Willi Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 43 ha., heraf 8 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1924 og udvidet med loftetage fra 1989-90. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1932 og maskinhus fra 1978.
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salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og varm lufts plantørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H03ERVE3 22, "ELMEGÅRD", MØGELTØNDER, 6270 TØNDER, tlf. 74-738390.
ANDERS CLAUSEN AHRENKIEL, gårdejer, født d. 14.-10.-1943, søn af Herle og
Peter Asmussen Ahrenkiel, bor sammen med Britta la Cour Pedersen, overassistent,
født d. 10.-4.-1945, datter af 3enny og Knud la Cour Pedersen.
A.C.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972
fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1897.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1898 ombygget til svin i 1973, lader fra 1930 og 1954
samt maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps, ærter, fabriksroer, fremavlskorn, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

H03GADE 2, "SØNDERGAARD",
3E3SING, 6270 TØNDER, tlf. 74734580.
PETER 3EPSEN, gårdejer, født
d. 18.-4.-1957, søn af Ellen og
Theodor 3epsen, gift d. 17.-5.1986 med Lisbeth Kok, plejehjems
assistent, født d. 22.-2.-1961, dat
ter af Else og Carl 3ohan Kok.
Parret har døtrene: Mette, født
d. 16.-11.-1988 og Dorthe, født
d. 23.-6.-1990.
P.3. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.810.000. Areal 67 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1963, svinestald fra 1963 ombygget til kalve i 1986, kombineret lade og
maskinhus fra 1981, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 40 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm
lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat
1 medhjælper.

H03MOSEVE3 6, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711789.
ERIK ZEBERG SØRENSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1948, søn af Ella og Hans Sørensen,
gift d. 26.-5.-1973 med Bente Lusia Tygesen, hjemmehjælper, født d. 13.-11.-1953,
datter af Cecilie og Christian Tygesen. Parret har børnene: Morten, født d. 28.-6.1974, Vivian, født d. 6.-5.-1976 og Tommy, født d. 19.-4.-1985.
E.Z.S. er hjemmeslagter. Han overtog gården i 1982 fra Anders Lorensen Andersen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 26 ha., heraf 0,5 ha. skov samt 4 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret senest fra 1982-85. Avlsbygningerne
består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1938 ombygget til svinestald i 1970, lade
fra 1938 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 slagtehus samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til høst.
H03MOSEVE3 11B, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711768.
CARSTEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1951, søn af Marie og Peter Bjerrum
Andersen, gift d. 17.-5.-1974 med Mary Christine Holst, medhjælpende hustru, født d.
13.-5.-1953, datter af Dagmar og Martin Hansen Holst. Parret har børnene: Dorte,
født d. 16.-1.-1975, Mogens, født d. 10.-5.-1977 og Palle, født d. 21.-5.-1981.
C.A. overtog gården d. 1.-5.-1974 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på
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ha. Stuehuset er opført i 1953 og udbygget med loft i 1990. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg-, heste- og svinestald fra 1940 ombygget til kostald i 1972, spalte
stald til ungdyr fra 1978, lade og foderhus begge fra 1991, maskinhus fra 1975 og
gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 70 ungdyr, desuden er der
1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst m.m.
JULIANEBJERGVEJ 2, "JULIANEBJERG", SOLDERUP MARK, 6270 TØNDER, tlf.
74-734239.
SØREN PETER BYRIEL, landmand, født d. 9.-5.-1929, søn af Anne Kirstine og Anders
Byriel, gift d. 10.-3.-1956 med Loise Jessen, sygehjælper, født d. 19.-3.-1935, datter
af Anne og Christian Oessen. Parret har døtrene: Else, født d. 9.-1.-1958, Gudrun, født
d. 11.-12.-1961 og Anne, født d. 7.-7.-1966.
S.P.B. har været på Rønshoved Højskole med landbrugsfag. Han forpagtede gården fra
d. 1.-4.-1956 til overtagelsen i 1959 fra svigerforældrene, som købte den i 1907.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1950 og 1969,
svinestald fra 1961 samt kombineret lade og maskinhus fra 1972. Gården drives med
en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt samt en be
sætning på 8 årsammekøer og 8 ungdyr af Herefordkryds. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 plansilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til høst.
KANNIKHUSVEJ 2, "LINDHOLM",
BØNDERBY, 6270 TØNDER, tlf.
74-738278.
BØRGE HANSEN BOSSEN, gård
ejer, født d. 21.-6.-1931, søn af
Emilie Hansen og Andreas Jensen
Bossen, gift d. 15.-11.-1958 med
Astrid Marie Sørensen, frisør/husmor, født d. 20.-1.-1936, datter
af Marie Kjestine og Peter Sø
rensen. Parret har børnene: Finn,
født d. 24.-1.-1960, Jette, født

d. 6.-3.-1962 og Jane, født d. 18.-6.-1967.
B.H.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-6.-1959 fra
Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald fra 1959 ombygget til svinestald i 1976, svinestald fra 1976 om
bygget til ammekøer i 1978, lader fra 1959 og 1974 samt gylletank. Gården drives
med en besætning på 20 årsammekøer og 20 ungdyr af racerne Limousine og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rotorharve med såmaskine samt 1 plansilo.
KANNIKHUSVEJ 4, KANNIK,
6270 TØNDER, tlf. 74-738396.
POUL RICH SCHRØDER, gård
ejer, født d. 26.-2.-1932, søn af
Jenny og Christoffer Schrøder,
gift d. 28.-12.-1957 med Rita
Hermann Holdersen, hjemmehjæl
per, født d. 30.-5.-1937, datter
af Karen Marie og Hans Holder
sen. Parret har børnene: Kaja,
født d. 12.-6.-1959, Susanne,
født d. 11.-2.-1964, Michael,
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P.R.S. overtog jorden i 1961 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført fra 1961-62. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1961 ombygget til kostald i 1973, løsdriftsstald til ungdyr fra 1973
samt kombineret lade og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 100
slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer og 1 fodersilo. Maskinstation bruges til høst og gylleudkørsel.

KANNIKHUSVEJ 6, KANNIKHUS, 6270 TØNDER, tlf. 74-738165.
THORVALD NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1923, søn af Marianne og Hans Nielsen,
gift d. 4.-4.-1953 med Anna Marie Hvid, medhjælpende hustru, født d. 12.-7.-1928,
datter af Marie og Hans Hvid. Parret har børnene: Hans Christian, Niels Erik, Hanne
og Torben.
T.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Hans
Peter Petersen. Sønnen Torben har overtaget halvpart i gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., sønnen Torben har hele driften af ejendommen.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1962, svinestald fra 1962 senere ombygget til kvægstald samt maskinhus fra 1975. Der
er kornsilo og varm lufts korntørreri.
KARLSMINDEVEJ 2, "CARLSMINDE", GRØNGÅRD MARK, 6270
TØNDER, tlf. 74-734266.
UWE MATTHIAS BOYSEN, gård
ejer, født d. 23.-1.-1959, søn af
Caroline og Asmus Boysen.
U.M.B. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1990 fra faderen.
Nuværende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1870.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
63 ha. Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består
af kombineret kvæg- og svinestald fra 1922 om- og tilbygget til kvægstald af flere
gange senest i 1965, lade fra 1965, maskinhuse fra 1968 og 1984, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 43 årskøer, 45 ungdyr og 22 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der 1 avlshest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.

KIRKEVEJ 10, "KIRKEKRO",
ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74722398.
THOMAS HANSEN, gårdejer,
født d. 19.-2.-1927, søn af Frie
derike og Hans Christian Han
sen, gift d. 20.-6.-1965 med
Hanna Andrea Matthiesen, med
hjælpende hustru, født d. 13.-2.1937, datter af Anna og Hans
Matthiesen. Parret har børnene:
Heinz, født d. 14.- 9.-1962, Pia,
født d. 25.-10.-1959 og Tina,
født d. 9.-6.-1967.
T.H. overtog gården d. 1.-4.-1965
fra faderen. Nuværende ejer er
3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1905. Indtil 1965 blev der
drevet kro på ejendommen.
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Stuehuset er opført i 1893 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1924, hønsehus fra 1955 og maskinhus fra 1970. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker og kold lufts plantørreri.
KOLDINGVEJ 6, NØRRE ABILD,
6270 TØNDER, tlf. 74-723253.
LEONHARD CHRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 22.-3.-1941, søn
af Anne Line og Jens Christian
sen, gift d. 4.-5.-1967 med Anne
Marie Petersen, medhjælpende
hustru, født d. 4.-11.-1945, dat
ter af Cathrine Marie Sofie og
Peter Dinsen Petersen. Parret
har børnene: Karin Eline, født d.
22.-9.-1970 og Claus Jørgen, født
d. 4.-7.-1978.
L.C. opførte selv gården i 1969 på jord købt fra svigerfaderens ejendom, Vennemosevej i Abild.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 29 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af ko- og ungdyrstald samt lade
begge fra 1969, kalvestald fra 1973, maskinhus fra 1984, gylletank og udendørs køre
silo. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.

KONGSBJERGVEJ 12, "FLINTEGAARD", KONGSBJERG MARK,
6240 LØGUMKLOSTER, tlf. 74743167.
HERMAN MARTIN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 10.-1 1.-1963,
søn af Anne Marie og Johannes
Andersen, bor sammen med Lis
beth Oxholm Madsen, kontorassi
stent, født d. 3.-5.-1967, datter
af Inger og Holger Madsen.
H.M.A. har været på Tønder og
Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38,9 ha., heraf 2,5 ha. mose. Der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og tilbygget 2 gange senest i 1920. Avlsbygningerne
består af kombineret kvæg-, svine- og hestestald fra 1920 ombygget til lade i 1965,
ko- og svinestald fra 1965 senere ombygget til kostald i 1986, spaltestald til ungdyr
fra 1986, halmlade fra 1973 og gylletank. Gården drives med en besætning på 33 års
køer, 35 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 4 traktorer og 2 varm lufts plantørrerier. Maskinstation bruges
til høst, gylleudkørsel og roer.
H.M.A. ejer og driver også Dravedvej 16, 6240 Løgumkloster. Ejendomsskyld 900.000.
Areal 26,8 ha. Gården blev overtaget d. 1.-3.-1992, bygningerne forventes frasolgt
undtagen maskinhus.

KORNTVEDVEJ 10, KORNTVED, 6270 TØNDER, tlf. 74-724676.
SØREN TORUP HANSEN, gårdejer, født d. 1.-12.-1956, søn af Inga og Lorenz Christi
an Hansen. S.T.H. har datteren Maria, født d. 21.-5.-1985.
S.T.H. har været på Borris og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-11.-1981 fra Finn Andersen.
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Areal 46 ha., der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1950, sostald fra 1973, fravænningsstald fra 1979, maskinhus fra 1986 og
gylle tank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 1.200 smågrise og 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter,
kartofler og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 ren
degraver, kartoffelmaskiner, 1 varm lufts plantørreri, halmfyr og fodersiloer. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
KORNTVEDVEJ 13, KORNTVED, 6270
TØNDER, tlf. 74-721585.
PETER HYNDING HANQVIST, gårdejer,
født d. 22.-5.-1958, søn af Anne Marie
og Oluf Christian Hanqvist, gift d. 13.9.-1985 med Anne Hansen, medhjælpen
de hustru, født d. 6.-5.-1961, datter af
Charlotte og Andreas Christian Hansen.
Parret har børnene: Karina, født d. 5.1.-1987 og Olaf, født d. 13.-12.-1990.
P.H.H. har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-7.-1984
fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1741 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1741 bruges nu til kalve, kostald fra 1969 udvidet i 1988, svinestald samt
kombineret lade og maskinhus begge fra 1872, spaltestald til ungdyr fra 1984, foder
lade fra 1974 og gylletank. Gården drives med en besætning på 86 årskøer, 150 ungdyr
og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

KORNTVEDVE3 15, KORNTVED,
6270 TØNDER, tlf. 74-724039.
NIS PETERSEN NISSEN, gårdejer,
født d. 16.-12.-1952, søn af An
ne og Bende Nissen, gift d. 27.12.-1982 med Dora Christine Pe
tersen, beskæftigelsesvejleder,
født d. 24.-11.-1957, datter af
Anita og Paul Petersen. Parret
har døtrene: Kristine, født d.
1 1.-9.-1986 og Sarah, født d.
21.-10.-1989.
N.P.N. driver maskinstation fra
ejendommen, han er uddannet landbrugsmaskinsmed og har været på Riber Kjærgård
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 5.
generation på gården.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 90 ha.
Stuehuset er opført i 1855 restaureret efter brand i 1923 og igen i 1974. Alle avls
bygningerne brændte i 1975, og samme år blev der genopført kvægstald, lade og inden
dørs køresilo, desuden er der maskinhus fra 1976, foderlade fra 1977 og spaltestald til
ungdyr bruges nu til halm. Gården drives med en besætning på 50 årsammekøer, 75
ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 7 traktorer, 2 mejetærskere, jordvarme til stuehus, 1 værksted og
diverse maskiner til maskinstation. På gården er ansat 3 medhjælpere samt nogle løst
tilknyttede medhjælpere.
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LEHUS, 6270 TØNDER, tlf. 74738702.
FINN FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1955, søn af Dora
og Peter Frederiksen, gift d. 10.6.-1980 med Conny Rasmussen,
køkkenleder, født d. 5-1.-1957,
datter af Inga og Svend Aage
Rasmussen. Parret har børnene:
Camilla, født d. 4.-9.-1981 og
Jesper, født d. 24.-1.-1985.
F.F. er elmontør. Han overtog gården d. 1.-12.-1990 fra svigerfaderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1950 samt kombineret lade og maskinhus fra 1916. Der er 1 hest på gården.

LANDSOGNSVEJ 1, LILLE EMMERSKE, 6270 TØNDER, tlf. 74-721791.
HEINRICH SØNNICHSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1928, søn af Magda og
Hans Jensen Petersen, gift d. 21.-4.-1954 med Erna Lorenzen, medhjælpende hustru,
født d. 11.-4.-1933, datter af Pauline og Thomas Lorenzen. Parret har døtrene: Mag
da, født d. 11.-9.-1954, tvillingerne Vibeke og Karin, født d. 22.-6.-1956 samt Susanne,
født d. 11.-9.-1965.
H.S.P. overtog gården i 1952 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er bortforpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1956 ombygget til kostald i 1973, ungdyrstald og foderhus begee fra 1973 samt
lade og maskinhus fra 1956. Gården drives med en produktion på 28 stude årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der er 2 traktorer og andel i mejetærsker.
LANDSOGNSVEJ 2, VENNEMOSE, 6270 TØNDER, tlf. 74-721170.
ALLAN CZEPLUCH, elektriker,
født d. 25.-4.-1963, søn af Irma
og Poul Czepluch, bor sammen
med Jette Thomsen, anlægsgart
ner, født d. 9.-7.-1964, datter af
Ninna og Preben Thomsen. Par
ret har datteren Nanna, født d.
25.-11.-1990.
A.C. overtog gården d. 1.-5.-1987
fra Pia Borg og Niels Mamsen
Mathiesen. Areal 3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1900 samt maskinhus fra 1960. Gården drives med en besætning
på 15 moderfår. Der er 1 traktor.

LANDSOGNSVEJ 3, VENNEMOSE, 6270 TØNDER, tlf. 74-721896.
JENS JACOBSEN PETERSEN, forpagter, født d. 2.-3.-1962, søn af Inken og Hans Olde
Petersen, forlovet med Bettina Ommen Hansen, butiksassistent, født d. 7.-1.-1965,
datter af Clara og Julius Hansen.
J.J.P. er chef på en maskinstation og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.
Han har forpagtet gården siden 1989 fra faderen. Gården har været i slægtens eje
gennem flere generationer.
Areal 44 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 14 ha. til naboer.
Stuehuset er opført i 1873 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald, lade og maskinhus alle fra 1873. Gården drives med en besætning på 43
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årsammekøer og 44 ungdyr af SDM-kryds samt 8 kælvekvier og 2 Limousinetyre, des
uden er der 1 avlshest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og
maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LANDSOGNSVEJ 6, VENNEMOSE, 6270 TØNDER, tlf. 74721897.
FLEMMING CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 29.-6.-1952, søn af
Cathrine og Thomas Christensen.
F.C. overtog gården d. 1.-1.-1978
fra faderen, som købte den i
1955.
Areal 29 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890
og restaureret efter brand i
1970. Alle avlsbygningerne brændte i 1970, og samme år blev der genopført kvægstald,
lade samt svinestald, som nu bruges til kalve og ungdyr, desuden er der maskinhus fra
1982. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 31 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
LANDSOGNSVEJ 8, VENNEMOSE,
6270 TØNDER, tlf. 74-721998.
JENDRE RIGGELSEN, gårdejer,
født d. 27.-8.-1944, søn af Ma
thilde og Lauritz Riggeisen, gift
d. 16.-4.-1978 med Johanne Ma
rie Jensen, bagerimedarbejder,
født d. 31.-5.-1946, datter af
Edith og Poul Jensen. Parret har
børnene: Lene, født d. 2.-10.-1973
og Kim, født d. 7.-5.-1979.
J.R. har været på Tinglev Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-5.-1970 fra faderen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 65 ha ., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ombygget
indvendig til riste- og spaltestald i 1975, lade og maskinhus begge fra 1912, foderhus
fra 1985 og gylletank. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 30 ungdyr og 17
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LYDERSHOLMVEJ 1, "SOLVANG",
JEJSING, 6270 TØNDER, tlf. 74734262.
BØRGE JOHNSEN, gårdejer, født
d. 2.-1.-1941, søn af Agnes og
Arne Johnsen, gift d. 2.-12.-1967
med Karen Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-11.-1945, dat
ter af Krista og Thomas Jensen.
Parret har børnene: Pia, født d.
16.-5.-1970, Jan, født d. 9.-11.1972 og Kim, født d. 5.-8.-1976.
B.J. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra faderen, som købte den i 1950.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret fra 1973-74. Avlsbygningerne består af
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kombineret kvæg- og svinestald fra 1928 ombygget til svin i 1974, kostald med plads
til ungdyr fra 1974, kombineret lade og maskinhus fra 1976, gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 46 ungdyr og 20 slagtekalve
af racen RDM samt en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt, desuden er der 12
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus.
Maskinstation bruges til høst og snitning.

LYDERSHOLMVEJ 3, "BIMPEL",
JEJSING, 6270 TØNDER.
PETER ROSTGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født d. 27.-5.-1943, søn
af Hanne Marie og Johannes
Rostgaard Andersen, gift d. 24.1.-1969 med Aase Kiem Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-11.-1940, datter af Cecilie
og Peter Nielsen. Parret har bør
nene: Brian, født d. 20.-11.-1970
og Jette, født d. 11.-6.-1973.
P.R.A. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet
for Slagteriregion Syd samt medlem af bestyrelsen for D.L.G. Sønderjylland og for
Sydjydske Kartoffeleksportforening i Grindsted. Han overtog gården d. 31.-12.-1968
fra faderen, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 82 ha., heraf 4 ha. skov og 7 ha. eng. Der er for
pagtet 87 ha.
Stuehuset er opført i 1975-76. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 ombygget
til svin i 1973-74, spaltestald til kødkvæg fra 1971, svinestald og foderhus begge fra
1973, lade fra 1950, maskinhuse fra 1970, 1976 og 1987 samt gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 2.700 stk. årligt samt en besætning på 12 årsammekøer og 20 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug
samt fabriks- og spisekartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsan
læg, alt i kartoffelmaskiner og sorteringsmaskiner, 1 gummiged, 1 truck, 1 lastbil,
kornsilo, varm lufts korntørreri, halmfyr, anparter i vindmølle samt gastæt kornsilo.
På gården er ansat 2 medhjælpere.
LYDERSHOLMVEJ 5, GRØNGÅRD,
6270 TØNDER, tlf. 74-734275.
PETER CHRISTIAN JESSEN, hus
mand, født d. 5.-11.-1937, søn af
Frida og Peter Jessen, gift d.
14.-2.-1987 med Erika Boysen,
fabriksarbejder, født d. 7.-11.1964, datter af Caroline og As
mus Boysen. Parret har sønner
ne: Kenny, født d. 1.-11.-1987
og Tommy, født d. 7.-4.-1986.
P.C.J. overtog gården d. 1.-8.1965 fra Jørgen Meng.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953, svinestalde
fra 1953 og 1976, lader fra 1953 og 1976 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med
en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 1.400 smågrise årligt, desuden er der 16
tyre af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og fodersilo. Maskin
station bruges til høst.

LYDERSHOLMVEJ 7A, "LILLE GRØNGAARD", GRØNGÅRD, 6270 TØNDER, tlf.
74-734185.
IB BERGISHAGEN DONS, gårdejer, født d. 20.-7.-1933, søn af Mary og Carl Bergis-
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hagen Dons, gift d. 31-8.-1957 med Else Christiansen, medhjælpende hustru, født d.
18.-5.-1932, datter af Christine og Mathias Christiansen. Parret har døtrene: Hanne,
født d. 7.-3.-1958, Lisbeth, født d. 9.-10.-1960 og Vibeke, født d. 2.-5.-1972.
I.B.D. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1962 fra sviger
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1895.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 13 ha., 4,5 ha. er eng, skov og
plantage. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1911 løbende restaureret og ombygget i 1985. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1951 senere delvis ombygget til svin, svinestald fra 1951,
fare- og slagtesvinestalde fra 1962, 1970 og 1974 samt kombineret lade og maskinhus
fra 1974. Gården drives med en produktion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagte
svin årligt, desuden er der 10 årsammekøer og 8 ungdyr af racerne Limousine og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og raps. Der er 2 traktorer, 1
kornsilo, varm lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til høst.

LYDERSHOLMVEJ 26, LYDERSHOLM, 6270, TØNDER, tlf. 74-734172.
GERHARD ANDRESEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1938, søn af Anna Margrethe og An
dreas Andresen, gift d. 13.-5.-1972 med Auguste Margrethe Christiansen, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-7.-1940, datter af Auguste og Cornelius Christiansen.
G.A. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-7.-1967 til
overtagelsen d. 1.-7.-1972 fra faderen, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 51 ha., heraf 14 ha. eng. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1938-39 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1938 ombygget til kvæg i 1973 og atter ombygget til
spalte- og ristestald i 1991, lade fra 1938, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 36 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM
samt 8 årsammekøer, 3 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 deltidsmed
hjælper.
LYDERSHOLMVEJ 28, LYDERSHOLM, 6270 TØNDER, tlf. 74-734267.
CARL ERICH HANSEN, forpagter, født d. 3.-1.-1964, søn af Bodil og Thomas Hansen,
forlovet d. 17.-6.-1987 med Marianne Elbæk Petersen, optiker, født d. 23.-12.-1965,
datter af Anne Grethe og Karl Elbæk Petersen.
C.E.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han har forpagtet gården siden d. 1.6.-1990 fra moderen. C.E.H. er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1928.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 208 ha., heraf 70 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ung
dyrstald fra 1979, kombineret kvæg-, svine- og hestestald fra 1938 ombygget til koog ungdyrstald i 1979, kostald med dybstrøelse fra 1991, lade fra 1938, maskinhus fra
1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 100 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM samt 18 årsammekøer og 18 ungdyr af racen Charolais.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halm
fyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
LYST 2, "LUST", SYDFELT, 6280 HØJER, tlf. 74-738150.
ANDREAS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-5.-1956, søn af Elene Dorothea og
Jacob Christensen, gift d. 9.-8.-1980 med Ilse Haagensen, medejer, født d. 24.-1.1957, datter af Asta og Bruno Haagensen. Parret har børnene: Claus, født d. 12.-2.1982, Lennart, født d. 9.-3.-1983 og Maybritt, født d. 25.-4.-1984.
A.C. er fodermester samt rottemand i Tønder og Højer kommuner, han og I.H. har
begge været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-7.-1982 fra
Andreas Nielsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
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ves med en besætning på 50 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er økologisk
korn.

MEJERHOLMVEJ 1, "MEJERHOLM", MEJERHOLM, 6270
TØNDER, tlf. 74-723480.
ULLA RAHBEK ANDERSEN,
gårdejer, født d. 17.-11.-1943,
datter af Marie Haugård og Erik
Hansen, gift d. 29.-5.-1970 med
Kristian Rahbek Andersen, land
mand, født d. 6.-8.-1943, søn af
Kirstine og Søren Rahbek Ander
sen. Parret har børnene: Morten,
født d. 30.-6.-1971, Søren, født
d. 12.-9.-1973, Julius, født d.

4.-8.-1977 og Mia, født d. 6.-8.-1979.
U.R.A. er overassistent ved Tønder Kommune. K.R.A. har været på Ladelund Land
brugsskole. Parret overtog gården d. 1.-4.-1973 fra K.R.A.'s fader.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 53 ha., heraf 1 ha. sø. Der er bortforpagtet 35 ha.
Alle bygningerne nedbrændte i 1956, og samme år blev der genopført stuehus, kvæg
stald, lade samt svinestald senere ombygget til kalve, desuden er der spaltestald til
ungdyr fra 1979, kostald om- og tilbygget i 1979 samt rundbuehal til maskiner fra
1981. Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af Kødkvægsrace. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MOSEVEJ 4, HØGSLUND, 6270 TØNDER, tlf. 74-721295.
MATHIAS PETERSEN NISSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1912, søn af Elna Marie og An
dreas Petersen Nissen, gift d. 2.-12.-1949 med Irene Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 16.-5.-1933, datter af Ingeborg og Peter Andresen. Parret har børnene: Inge
Marie, født d. 16.-9.-1950, Lisbeth Margrethe, født d. 16.-1.-1953 og Helle Susanne,
født d. 12.-6.-1964.
M.P.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1949 fra
faderen, som købte den i 1911.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1951,
svinestalde fra 1912 og 1951 samt kombineret lade og maskinhus fra 1912.
MØLLEHUSVEJ 1, "LÆGAN",
LÆGAN, 6270 TØNDER.
MAGDA PAULA TYGSEN. Omta
les under Nørresøvej 4, Ubjerg,
6270 TØNDER.
M.P.T. overtog gården i 1985 fra
forældrene Herlich og Martin Ni
elsen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20
ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1847 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1847 ombygget i 1956,
svinestald fra 1847 ombygget i 1956, lade fra 1847 og maskinhus fra 1956.
M.P.T. ejer og driver også Nørresøvej 4, Ubjerg, 6270 Tønder sammen med sin mand
Fritz Tygsen.
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MØLLEVEJ 53, "CHRISTIANSGAARD", TOGHALE, 6270 TØN
DER, tlf. 74-738237.
ARNE BOYSCHAU, gårdejer,
født d. 12.-9.-1938, søn af Anne
Kjerstine og Christian Boyschau,
gift d. 21.-5.-1966 med Marianne
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 10.-11.-1946, datter af
Ketty og Karl Nielsen. Parret
har børnene: Michael, født d.
3.-10.-1966, Christian, født d.
2.-11.-1971, Anne Kjerstine, født
d. 19.-3.-1975 og Jakob, født d. 4.-7.-1979.
A.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1800 ombygget i 1951, svinestald fra omkr. 1800 ombygget i 1951 og
atter ombygget til kalve og ungdyr i 1972, spaltestald til ungdyr samt maskinhus
begge fra 1979 og lade fra 1945. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 40
ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NYBJERGSVEJ 2, "LANGMOSE",
JEJSING, 6270 TØNDER, tlf.
74-734469.
GUNTHER ANDREAS LORENZEN,
gårdejer, født d. 28.-6.-1952, søn
af Anne Margrethe og Carsten
Lorenzen, gift d. 17.-7.-1977
med Christa Christesen, medejer,
født d. 27.-12.-1955, datter af
Anne Kathrine og Jes Christe
sen. Parret har døtrene: Marie,
født d. 17.-7.-1982 og Kathrine,
født d. 5.-2.-1990.
G.A.L. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af Økologisk Jordbrugs
råd for De Danske Landboforeninger samt formand for Naturmælk. Han overtog går
den d. 1.-4.-1974 fra Albert Hostrup. Ved købet af gården blev der opført nye bygnin
ger på Nybjergsvej 2, og den tidligere ejer beholdte de gamle bygninger i Jejsing.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 80 ha., der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af løsdriftsmalkestald fra 1977,
lade fra 1976, maskinhus fra 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 90 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 heste og
100 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, spisekartofler og grønt
sager, alt er økologisk. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varm
lufts korntørreri, anparter i vindmølle, kølerum til grønsager samt maskinfællesskab
med 3 gårde ved Vester Højst. På gården er ansat 1 fodermester, 1 medhjælper og 1
skoleelev. Gården har siden 1987 været drevet som økologisk landbrug.
NYMOSEVEJ 1, "HOLM", SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711152.
KLAUS THEODOR REHSE, landmand, født d. 20.-7.-1962, søn af Veronika og Theo
Rehse, gift d. 9.-6.-1989 med Sandra Sasse, medhjælpende hustru, født d. 3.-12.-1965,
datter af Annegret og Ingo Sasse, Tyskland. Parret har sønnen Felix, født d. 4.-11.1990.
K.T.R. er uddannet diplom landmand i Tyskland. Han overtog gården d. 1.-9.-1990 fra
Kresten Skrumsager.
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45 ha.
"Holm"s stuehus er opført i 1977.
Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1977 og 1982, kombine
ret lade og maskinhus fra 1977
samt gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
4.000 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps,
kartofler og ærter. Der er 2
traktorer, 1 fodersilo og gastæt
kornsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

NYVANGVE3 2, TOGHALE, 6270 TØNDER, tlf. 74-738647.
EGON NANSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1958, søn af Dinne og Hans Nansen, gift d.
26.-5.-1984 med Inga Hermansen, medhjælpende hustru, født d. 22.-9.-1958, datter af
Edel og Viggo Hermansen. Parret har børnene: Randi, født d. 12.-6.-1985, Rasmus,
født d. 15.-7.-1987 og Lotte, født d. 22.-1.-1989.
E.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-9.-1982 fra
Georg Snor.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1966 ombygget til kostald i 1979, spaltestald til ungdyr fra 1979, foderlader fra
1979 og 1991, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en besætning på 50
årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 3 traktorer og 1 varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til
høst.
NYVANGVE3 3, "NORDFELT", TOGHALE MARK, 6270 TØNDER, tlf. 74-738389.
CRESTEN SØRENSEN HAUGAARD, gårdejer, født d. 15.-6.-1939, søn af Bodil og
Valter Haugaard.
C.S.H. overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Karl Knudsen.
Areal 22 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1900 ombygget omkr. 1950, lade fra 1954 og maskin
hus fra 1976. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NYVANGVE3 5, TOGHALE MARK,
6270 TØNDER, tlf. 74-738189.
3ENS HANSEN, gårdejer, født d.
24.-5.-1966, søn af Marie og
Egon Hansen, bor sammen med
Tina Svendsen, specialarbejder,
født d. 4.-4.-1965, datter af Er
na og 3ens Erik Svendsen.
3.H. er specialarbejder og har
været på Tønder Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-8.-1986
fra bedstefaderen Hans Peter
Hansen, som købte den i 1951.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 8,8 ha., der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1851 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1851 om- og tilbygget i 1929 samt lade fra 1960. Gården drives med en besætning
på 10 moderfår, desuden er der 1 årsammeko af racen Simmentaler. Der er 1 traktor
på gården.

-221NYVANGVEJ 9, "LYNGGAARD",
TOGHALE MARK, 6270 TØNDER,
tlf. 74-738148.
SØNNIK LUDVIGSEN, gårdejer,
født d. 4.-2.-1942, søn af Karla
og Peter Osvald Ludvigsen, gift
d. 6.-5.-1967 med Jette Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
21.-8.-1942, datter af Olga og
Johannes Larsen. Parret har bør
nene: Rikke, født d. 16.-6.-1971
og Peter Jakob, født d. 3.-4.-1974.
S.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1982,
samme år blev der opført svinestald, og året efter blev der opført lade og gylletank,
desuden er der maskinhus fra 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts plantørreri samt halmfyr. Maskin
station bruges til høst.

NØRREFENNERVEJ 2, STORE
EMMERSKE, 6270 TØNDER, tlf.
74-721920.
POUL LORENS BOHSEN, gård
ejer, født d. 16.-11.-1961, søn af
Sonja og Peter Christian Bohsen,
gift d. 9.-11.-1991 med Jytte Ni
elsen, hjemmehjælper, født d.
8.-4.-1969, datter af Birthe og
Ervin Nielsen. Parret har sønnen
Christian, født d. 3.-2.-1987.
P.L.B. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-4.-1991 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har
været i slægtens eje fra omkr. 1700.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 0,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1932 ombygget til kostald i 1974, lade fra 1932, ma
skinhuse fra 1960 og 1978 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på
35 årskøer, 40 ungdyr og 20 salgtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
P.L.B. benytter avlsbygninger fra Emmerskevej 3, de består af ungdyrstald med spal
ter, kornlade med siloer, gylletank og varm lufts tørreri.
NØRREFENNERVEJ 9, STORE
EMMERSKE, 6270 TØNDER, tlf.
74-722790.
JØRGEN BENNETSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1956, søn af Chri
stine og Laue Bennetsen, gift d.
19.-12.-1985 med Karin Petersen,
født d. 22.-5.-1956, datter af
Heinrich Petersen. Parret har
sønnerne: Jan, født d. 25.-2.-1984,
Lars, født d. 7.-7.-1986 og Tore,
født d. 2.-12.-1989.
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jord. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1878 tilbygget omkr. 1960, kombineret lade og maskinhus fra 1970, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 50 ungdyr af
racen SDM, desuden er der 2 geder. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
4 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat løs medhjælp.
NØRREGÅRDSVEJ 2, ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-720010.
PETER DINSEN PETERSEN, landmand, født d. 18.-4.-1961, søn af Rigmor og Niels
Høj Petersen, bor sammen med Lise Lotte Petersen, medhjælpende hustru/frisør, født
d. 30.-11.-1965, datter af Metha og Andreas Petersen.
P.D.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1991 fra
faderen, der byggede den i 1972 som en udflyttergård fra en slægtsgård i Abild.
Areal 70 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1973, kostald og maskinhus begge fra 1990 samt gylletank. Gården drives med en be
sætning på 75 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts
korntørreri samt fodersilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NØRREGÅRDS VEJ 4, "HØJ AGERGAARD", ABILD, 6270 TØNDER,
tlf. 74-721689.
POUL ELLEGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 19.-2.-1937, søn
af Kathrine og Knud Nielsen,
gift d. 28.-9.-1963 med Inger
Merete Petersen, medhjælpende
hustru, født d. 17.-12.-1942, dat
ter af Clara og Christian Peter
sen. Parret har døtrene: Lisbeth,
født d. 23.-4.-1967 og Helle, født
d. 28.-3.-1971.
P.E.N. har været på Dalum Landbrugsskole, han er fhv. bestyrelsesmedlem i Landbo
foreningen og kommende formand for Husdyrbrug og Planteavl. Han overtog gården d.
1.-8.-1962 fra Jens Sønderager Madsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1959 tilbygget i 1974 og 1980. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg-, svinestald og lade fra 1959 ombygget til kvæg i 1967, svinestalde fra
1964, 1975, 1978 og 1990, lade fra 1980, maskinhuse fra 1966 og 1983 samt foderhus
fra 1970. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve
af racen SDM samt en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til roeoptagning
samt snitning af græs. På gården er ansat 1 medhjælper.
NØRREGÅRDSVEJ 8, "NØRREGAARD", ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-721298.
INGEMANN LYKOU PETERSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1936, søn af Grethe og Johann
Petersen, gift d. 25.-10.-1959 med Ina Sønnichsen, medhjælpende hustru, født d.
5.-2.-1933, datter af Emma og Jens Sønnichsen. Parret har børnene: Jens, født d.
16.-2.-1960, Grethe, født d. 26.-10.-1967 og Holger Johan, født d. 2.-11.-1969.
I.L.P. er medlem af repræsentantskabet for D.L.G. Sønderjylland og Vestjydske Slag
terier. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra Svend Ellegaard.
Ejendomsskyld ca. 2.200.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 58
ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald fra 1911 ombygget indvendig i 1974 og udvidet i 1982, spaltestald til ungdyr fra
1980, svinestald fra 1911 om- og tilbygget i 1970, lade fra 1936, maskinhus fra 1982,
foderlade fra 1986, gylletank og tårnsilo til ensilage. Gården drives med en besætning
på 77 årskøer, 170 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på
50 årssøer, der sælges 700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rundballepresser,
1 roeoptager, kornsilo, varm lufts korntørreri samt gastæt kornsilo. På gården er
ansat 2 medhjælpere.
I.L.P. ejer og driver også Østerbyvej 11, 6280 Højer. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
47 ha. Stuehuset og staldbygninger er opført i 1908 samt lade i 1990.

NØRRESØVEJ 3, UBJERG, 6270 TØNDER, tlf. 74-721856.
JENS HAGEN HANSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1935, søn af Gertrud og Marinus Han
sen, gift d. 20.-4.-1961 med Gerda Elisabeth Jensen, medhjælpende hustru, født d.
13.-9.-1939, datter af Agnes og Jens Christian Søndergaard Jensen. Parret har børne
ne: Hans Kristian, født d. 11.-2.-1962, Annie Gertie, født d. 10.-5.-1963 og Elsebeth,
født d. 26.-4.-1971.
J.H.H. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra Antoni
Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 18 ha., 2 ha. er sø og mose. Der
er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg-, heste- og svinestald fra 1870 ombygget til kvæg i 1976 samt kombi
neret lade og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og
50 ungdyr af racen SDM samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af Herefordkryds. Der er 3
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRRESØVEJ 4, UBJERG, 6270
TØNDER, tlf. 74-721684.
FRITZ WERNE TYGSEN, gårdejer,
født d. 1.-10.-1920, søn af Magarethe og Johann Tygsen, gift d.
4.-10.-1946 med Magda Paula Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
d. 1.-12.-1925, datter af Herlich
og Martin Nielsen. Parret har
børnene: Ursula, født d. 28.-7.1950 og Werner, født d. 16.-11.1957.
F.W.T. har været på Niebøl Landbrugsskole i Tyskland. Han forpagtede gården fra d.
1.-10.-1946 til overtagelsen d. 1.-12.-1957 fra faderen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 5 ha. er eng. Der er
bortforpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1818 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1818 ombygget i 1934, svinestald og lade begge fra 1818 samt maskinhus fra
1925. På gården er der 1 hest og 10 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 1 traktor samt jordvarme til stuehus. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
M.P.N. ejer og driver Møllehusvej 1, 6270 Tønder.
NØRRESØVEJ 8, UBJERG, 6270 TØNDER, tlf. 74-721384.
UWE JACOB LORENZEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1955, søn af Metta og Martin Loren
zen, gift d. 25.-6.-1988 med Bittina Cathrin Buch, medhjælpende hustru, født d. 18.12.-1964, datter af Elke og Wilhelm Buch. Parret har sønnerne: Tim, født d. 25.-6.1989 og Louis, født d. 7.-11.-1990.
U.J.L. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-7.-1982 fra faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 72,3 ha., der er forpagtet 12 ha.
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i 1854 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1957 ombygget i 1975, lade
fra 1957 og maskinhus fra 1984.
Gården drives med en besætning
på 45 årskøer, 50 ungdyr og 5
slagtekalve af racen SDM samt 5
årsammekøer, 5 ungdyr og 1 tyr
af racen Hereford, desuden er
der 100 moderfår af racen Texel.
Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og raps. Der er 3
traktorer, 1 kornsilo, varm lufts
korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NØRRETOFTEN 6, HOSTRUP,
6270 TØNDER, tlf. 74-734139.
JOHANNES ANDERSEN, gårdejer,
født d. 11.-9.-1929, søn af Ca
thrine Rasch og Ingward Ander
sen, gift d. 14.-3.-1970 med
Ruth Dora Margrethe Petersen,
plejehjemsassistent, født d. 20.12.-1949, datter af Marie og Pe
ter Petersen. Parret har sønner
ne: Peter, født d. 27.-10.-1971,
Thomas, født d. 10.-11.-1973 og
Jacob, født d. 6.-5.-1977.
J.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1964 til over
tagelsen i 1968 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har væ
ret i slægtens eje siden 1848.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 74,5 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1745 ombygget i 1848 og restaureret senest i 1977. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1935, spaltestald fra 1972, svinestald fra 1958 ombygget
til kalvestald i 1976, lade fra 1961, maskinhuse fra 1962 og 1978 samt indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 70 ungdyr og 27 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt kulfyr til stuehus og
korntørring. På gården er ansat 1 fodermester.
NØRREVEJ 11, ABILD, 6270
TØNDER, tlf. 74-721598.
JENS JENSEN, gårdejer, født d.
28.-1.-1953, søn af Christiane og
Andreas Jensen, gift d. 2.-4.-1988
med Laura Bagger, medhjælpende
hustru, født d. 7.-3.-1962, datter
af Ane og Henry Bagger. Parret
har børnene: Michael, født d. 3.4.-1985 og Annemette, født d.
19.-1.-1988.
J.J. overtog gården d. 31.-12.1980 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37,4 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 6 ha. er eng. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1855 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1855 senere ombygget til kalve, kostald fra 1975, lade og foderhus
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20 slagtekalve af racen SDM samt 3 årsammekøer og 4 ungdyr af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
NØRREVE3 15, "HUMLEHAVE", ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-722987.
3ES 30RGEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1942, søn af Mette Marie og Car
sten Andersen, gift d. 18.-5.-1968 med Annelise Detleffsen, medhjælpende hustru, født
d. 11.-7.-1947, datter af Ingeborg og Christian B. Detleffsen. Parret har børnene:
Sunsanne, født d. 18.-10.-1969 og Carsten, født d. 17.-3.-1973.
3.3.A. har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Planteavlsudvalget i
Tysk Landboforening. Han forpagtede gården fra d. 1.-7.-1968 til overtagelsen d.
1.-7.-1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 87 ha., heraf 3 ha. skov og krat samt 20 ha. eng. Der
er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg og svinestald fra 1900 senere ombygget til lade, svinestald fra 1951 om
bygget indvendig i 1991, svinestald fra 1974 ombygget indvendig i 1984, maskinhuse
fra 1970 og 1975 samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts korntørreri, varm lufts plantørreri samt halm
fyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.
NØRREVE3 21, NØRRE ABILD,
6270 TØNDER, tlf. 74-721587.
THOMAS CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 30.-3.-1946, søn af
Hansine og Andreas Christiansen.
T.C. er specialarbejder ved Hartmann i Tønder og er medlem af
bestyrelsen for Abild Vandværk.
Han overtog gården d. 1.-1.-1977
fra faderen. Nuværende ejer er
4. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22

ha., heraf tilkøbt 11 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 samt kom
bineret lade og maskinhus fra 1979.
NØRREVE3 40, NØRRE ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-724653.
ANDREAS PETER SCHMIDT, gårdejer, født d. 3.-4.-1955, søn af Christine og Niels
Peter Schmidt, gift d. 14.-11.-1987 med Birgitte Annette Toft, medhjælpende hustru,
født d. 28.-9.-1962, datter af Dagmar og Egon Toft. Parret har sønnerne: Niels, født
d. 24.-8.-1979, Stefan, født d. 10.-5.-1983 og Daniel, født d. 4.-1.-1991.
A.P.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1956. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald fra 1920 ombygget til kostald i 1983, spaltestald til ungdyr fra
1980, kombinerede lader og maskinhuse fra 1976 og 1989, foderhus fra 1976 og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 55 ungdyr og 27 slagtekalve af
racen SDM samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
NØRREVE3 48, NØRRE ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-720367.
PREBEN HANSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1962, søn af 3ohanne Eline Marie og Niels
Carl Hansen, gift d. 1.-9.-1990 med Gitta Feddersen, speditør, født d. 17.-6.-1966,
datter af Annegrethe og August Feddersen. Parret har sønnen Kaj, født d. 26.-3.-1991.

-226-

P.H. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Mathes Clausen Klindt.
Areal 10 ha., der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1880 samt svinestald fra omkr. 1925. Gården drives med en
besætning på 15 moderfår og 3 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 1 traktor.

POLDEVEJ 3, SØLSTED, 6270
TØNDER.
ERIK STIG ANDERSEN, lærer,
født d. 27.-11.-1942, søn af Inge
Louise og Aage Jacob Andersen,
gift d. 5.-6.-1986 med Edith
Stork, sygehjælper, født d.
28.-1.-1959, datter af Lone og
Anders Klingenberg Stork. Parret
har børnene: Thomas, født d.
12.-7.-1968, Morten, født d. 23.9.-1969 og Puk, født 6.-9.-1988.
E.S.A. er overlærer ved Tønder Øvelsesskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1987 fra
Sommer Mejer Paulsen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 27 ha., heraf 7 ha. skov og 1,5 ha. mose.
Stuehuset er om- og tilbygget flere gange senest i 1987-88. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald af ældre dato ombygget til heste i 1987-88. På gården
er der 7 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.
POLDEVEJ 4, "SKOVLY", SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711705.
JOHANNES BOSSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1938, søn af Anne Cathrine og Andreas
Jacob Bossen, gift d. 6.-8.-1960 med Kirsten Jeppsen, bogbinder, født d. 22.-3.-1938,
datter af Karin og Svend Henry Jeppesen. Parret har børnene: Per, født d. 17.-11.1962, Jan, født d. 14.-5.-1966 og Connie, født d. 22.-1.-1970.
J.B. er maskinmester og fhv. formand for Biavlerforeningen i Gammel Tønder Amt.
Han overtog gården d. 1.-11.-1970 fra faderen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 21,4 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af svinestald samt kombineret lade
og maskinhus begge fra 1952. Der er 1 traktor.

POLDEVEJ 6, SØLSTED, 6270
TØNDER, tlf. 74-711251.
ANDREAS PAULSEN, gårdejer,
født d. 10.-3.-1920, søn af Tomi
ne og Hans Christian Paulsen,
gift d. 5.-5.-1947 med Laura
Louise Andresen, medhjælpende
hustru, født d. 21.-3.-1925, dat
ter af Anna og Andreas Andre
sen. Parret har børnene: Jonna,
født d. 27.-9.-1952 og Benny,
født d. 10.-9.-1958.
A.P. er udlært købmand. Han overtog gården d. 1.-5.-1947 fra Peter Tygesen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er bortforpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra omkr. 1800 ombygget indvendig i 1963, gammelt stuehus fra omkr. 1800 ombygget
til stald i 1963 samt lade fra 1960. På gården er der 2 ponyer. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, og maskin
station bruges til høst.
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BRODER BRODERSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1924, søn af Anne Tomine og Peter
Brodersen, gift d. 7.-11.-1952 med Astrid Hansen, medhjælpende hustru, født d. 8.11.-1930, datter af Fransiska Andrea og Carsten Nielsen. Parret har børnene: Ritha,
født d. 29.-12.-1953, Petra, født d. 14.-11.-1956 og Jens Carsten, født d. 14.-12.-1958.
B.B. er fhv. slagteriarbejder. Han overtog gården d. 1.-5.-1953 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården. Areal 16 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1800 og lade fra 1910.

PORMOSEVEJ 8, "PORMOSE",
TYVSE MARK, 6270 TØNDER,
tlf. 74-743498.
HANNE PANDURO NIELSEN,
gårdejer, født d. 6.-4.-1958, dat
ter af Rita og Johannes Ander
sen, gift d. 1.-9.-1978 med Povl
Nielsen, kommunalarbejder, født
d. 18.-3.-1955, søn af Anne Ma
rie og Mathias Nielsen.
H.P.N. overtog gården fra fade
ren. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården. Ejendomsskyld 780.000. Areal 25 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og ombygget i 1970. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald begge fra omkr. 1958, spaltestald til ungdyr fra 1970 samt kombineret
lade og maskinhus fra 1974. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og
varm lufts korntørreri.
RIBELANDEVEJ 78, SØLSTED, 6270 TØNDER.
JENS EGON FRIIS, gårdejer, født d. 7.-7.-1941, søn af Anne Marie Petrine og Niels
Jensen Friis, gift d. 18.-7.-1964 med Hanne Botilde Jepsen, medhjælpende hustru, født
d. 25.-7.-1945, datter af Anne Cathrine og Diderik Jepsen.
Parret har børnene: Anne Marie, født d. 10.-5.-1965, Inger, født d. 3.-4.-1967, Bente,
født d. 19.-4.-1972 og Niels, født d. 26.-10.-1976.
J.E.F. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Andreas Friis. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården. Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 106 ha., heraf tilkøbt 75 ha., 4 ha.
er mose og 8 ha. er frijord. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, lade fra
1970 og rundbuehal som maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 30
årsammekøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af Kødkvægsrace, desuden er der 2 heste.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri.
RIBELANDEVEJ 79, "NYVANG", ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-723389.
JØRGEN RODE ANDERSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1947, søn af Jensine og Rode
Andersen, gift d. 24.-10.-1970 med Grethe Clausen, medhjælpende hustru, født d. 11.11.-1946, datter af Esther og Heinrich Clausen. Parret har børnene: Bo, født d. 9.7.-1972, Rene, født d. 21.-5.-1974 og Thue, født d. 2.-11.-1978.
J.R.A. har været på Bygholm Landbrugsskole og er formand for Det Blandede Di
strikts Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra faderen, som byggede
den i 1939 som udflyttergård fra Abild.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 31 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald fra 1939 ombygget til svin i 1984, svinestald fra 1986, lader fra
1939 og 1977, maskinhuse fra 1975 og 1980 samt gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt samt en besætning på 22 årsammekøer,
12ungdyr og 12 slagtekalve af Kødkvægsrace, desuden er der 25 moderfår. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
varm lufts plantørreri.
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6270 TØNDER, tlf. 74-711434.
THOMAS WOLLESEN, gårdejer,
født d. 27.-7.-1962, søn af Mathia og Carsten Wollesen, bor
sammen med Birgit Sørensen,
medejer, født d. 20.-8.-1965,
datter af Marie og Jørgen Søren
sen. Parret har børnene: Alice,
født d. 21.-8.-1985 og John, født
d. 11.-2.-1988.
T.W. er uddannet Landbrugsmaskinmekaniker. Parret overtog gården d. 15.-4.-1987 fra Dora Christensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 9 ha., der er frasolgt 16 ha. og bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1870 om- og tilbygget i 1960, garage samt kombineret
lade og maskinhus begge fra 1950. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer, 5 ungdyr og 1 tyr af racen Hereford. Der er 1 traktor samt anparter i vindmølle.

RIBELANDEVEJ 96, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711549.
PETER J. NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1951, søn af Kæthe og Martin Nielsen,
gift d. 10.-11.-1973 med Christine Jensen, kontorassistent, født d. 12.-4.-1951, datter
af Johanne og Nicolai Jensen. Parret har sønnerne: Søren, født d. 18.-9.-1975 og Ro
bert, født d. 25.-2.-1979. P.J.N. er driftsleder ved Ejner Christiansen, Sølsted A/S og
medlem af bestyrelsen for Sølsted Vandværk. Han overtog gården d. 1.-9.-1974 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje si
den 1848. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 1 ha. er skov og 4 ha. er mose.
Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret siden 1974. Avlsbygningerne består
af kvæg- og svinestald begge fra 1961, løsdriftsstald fra 1977 samt kombineret lade
og maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 16 årsammekøer og 35
ungdyr af Kødkvægsrace samt 135 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØJVEJ 4, "ØSTERGAARD", MØGELTØNDER, 6270 TØNDER, tlf. 74-723177.
MARTIN BOYSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1907, søn af Nicoline og Martin Boysen,
gift med Anna Elise Petersen, medhjælpende hustru, født d. 27.-3.-1917, datter af
Lise og Hans Petersen. Parret har børnene: Hans Christian, født d. 7.-5.1-934, Henry,
født d. 14.-7.-1936, Svend, født d. 21.-2.-1938, Verner, født d. 24.-2.-1941 og Helga,
født d. 18.-6.-1944.
M.B. overtog gården i 1933 fra forældrene, som købte den omrk. 1892.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Jorden er bortforpagtet til
svigersønnen. Stuehuset er opført i 1830 om- og tilbygget i 1955. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra omkr. 1956, svinestald og lade begge fra 1956 samt maskinhus
fra 1935. Der er 1 traktor.
SKOVFENNEN 12, RØRKÆR,
6270 TØNDER, tlf. 74-721291.
MATHIAS JEPSEN, gårdejer,
født d. 31.-1.-1943, søn af Mette
og Hans Jepsen.
M.J. har været på Gråsten Land
brugsskole, han er Kogsinspektør
og medlem af Digelaget samt
formand for Forsamlingshuset i
Jejsing. Han overtog gården i
1966 fra moderen og en onkel.
Gården har været i slægtens eje
fra omkr. 1600.
Ejendomsskyld 2.360.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
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alle fra 1891. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri og
gennemløbstørreri.
M.J. har halvpart sammen med moderen i Skovfennen 5, 6270 Tønder. Ejendomsskyld
2.000.000. Areal 46 ha. Moderen bor på denne gård. Stuehuset er opført i 1972 og lade
1924. Gården har været slægtsgård i Jepsen familien fra omkr. 1600.
SKOVFENNEN 18, RØRKÆR, 6270 TØNDER, tlf. 74-725921.
FEDDER FEDDERSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1958, søn af Bina og Johannes Feddersen, gift d. 26.-5.-1984 med Irene Christensen, medhjælpende hustru, født d.
5.-4.-1960, datter af Jo Hanne og Herlef Christensen. Parret har børnene: Anette,
født d. 9.- 6.-1985 samt tvillingerne Renate og Christian, født d. 9.-10.-1987.
F.F. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra
faderen, som købte den i 1963.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 58 ha., der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1960 ombygget til kvæg og tilbygget i 1967, lade
opført efter brand i 1967 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en besætning på
39 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts plantørreri samt
staldvarme til stuehus.

SKOVHUSVEJ 2, GRØNGAARD,
6270 TØNDER, tlf. 74-734189.
JØRGEN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 24.-11.-1933, søn af Mar
grethe og Jens Johansen Søren
sen, gift d. 23.-11.-1963 med
Marie Auguste Jessen, sygehjæl
per, født d. 19.-3.-1945, datter
af Johanne og Jens Peter Jessen.
Parret har børnene: Bente, født
d. 18.-4.-1964, Birgit, fød d. 20.8.-1965, Brian, født d. 23.-5.1968, Bjarne, født d. 10.-9.-1971, Benny, født d. 16.-9.-1975, Bettina, født d. 29.-1.1980 og Bo, født d. 6.-12.-1983.
J.S. er maskinfører ved Sønderjyllands Amt. Han overtog gården i 1954 fra faderen,
som byggede den i 1930.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 2 ha. er mose og krat.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 ombygget til svin i 1969, svinestalde fra 1930 og 1971, svinestald fra
1976 senere ombygget til maskinhus, lade fra 1930 og maskinhus fra 1971. Gården dri
ves med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 160 slagtesvin årligt samt
en besætning på 5 årsammekøer, 4 ungdyr af blandet race, desuden er der 1 tyr af
racen Hereford samt 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
SKOVHUSVEJ 6, "NY BLOMSGAARD", LYDERSHOLM, 6270 TØNDER, tlf. 74-734273.
ARNE STAUGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1932, søn af Hannchen og Chri
stian Hansen, gift d. 18.-7.-1970 med Laura Petersen, medhjælpende hustru, født d.
13.-3.-1950, datter af Helene og Lorenz Petersen. Parret har børnene: Charlotte, født
d. 17.-6.-1972 og Christian, født d. 8.-11.-1973.
A.S.H. har været på Haslev Landbrugsskole og er formand for Burkal Menighedsråd.
Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra faderen, som byggede ejendommen på jord fra
slægtsgården Skovhusvej 8, 6270 Tønder. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 46 ha., 3,5 ha. er skov og 1 ha.
er mose.
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ført i 1926 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1926, spaltestald
til ungdyr fra 1974, svinestald
fra 1926 ombygget til kostald i
1980, lade fra 1939 og gylletank.
Gården drives med en besætning
på 50 årskøer, 90 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og fabrikskartofler.
Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
A.S.H. ejer og driver også "Blomsgaard", Skovhusvej 8, 6270 Tønder. Ejendomsskyld
900.000. Areal 35 ha., heraf 1,5 ha. skov. Moderen bor på denne gård.
SOLDERUPVEJ 16, "NØJSOMHED", HOSTRUP, 6270 TØNDER, tlf. 74-734132.
BENT TYGESEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1938, søn af Petrea og Martin Tygesen, gift
d. 30.-3.-1963 med Helga Nissen, medhjælpende hustru, født d. 31.-8.-1940, datter af
Mette Cathrine og Andreas Nissen. Parret har børnene: Leif, født d. 21.-5.-1965, Bir
git, født d. 15.-5.-1967, Ulla Petrea, født d. 14.-4.-1971 og Mette Cathrine, født d.
24.-12.-1974.
B.T. er lokalkonsulent for Topdanmark og har været på Haslev Højskole med landbrugs
fag, han er medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsningsudvalget for K.F.U.M.
Soldatermission, formand for Hostrup Menighedsråd, medlem af Tønder Provsti og af
Sønderjydsk Menighedsforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra moderen, faderen
købte den i 1909.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 35 ha., 1 ha. er skov. Der er for
pagtet der 16 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 ombygget til
kalvestald og foderlade i 1970, ko- og ungdyrstald fra 1968, svinestald fra 1959, ma
skinhus fra 1973, foderlade fra 1970, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 50 årskøer, 60 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

SOLDERUPVEJ 39, "ENGHOLM",
HOSTRUP, 6270 TØNDER, tlf.
74-734192.
ERNST ØSTERGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 13.-2.-1940, søn
af Agathe Elisabeth og Arne
Østergaard Nielsen, gift d. 11.11.-1961 med Krestine Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
29.-7.-1939, datter af Elna Jensine og Albert Andersen. Parret
har børnene: Birge, født d. 24.10.-1963 og Britta, født d. 10.-5.-1965.
E.Ø.N. er formand for Planteavlsudvalget for De Sønderjydske Husmandsforeninger.
Han overtog jorden i 1967 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården, der idag
drives som et I/S sammen med sønnen Birge Østergaard Nielsen.
B.Ø.N. bor sammen med Tina Leest. Parret har datteren Louise.
B.Ø.N. har været på Gråsten Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 udbygget i
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kvæg i 1971, lade fra 1971, maskinhus fra 1975, gastæt silo, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 71 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve
af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus.
Maskinstation bruges til gylleudkørsel, høst og snifning.
E.Ø.N. ejer og driver også Solderupvej 44, 6270 Tønder, 6270 Tønder. Ejendomsskyld
680.000. Areal 17,5 ha.

SOLDERUPVEJ 40, "NØRREVANG",
HOSTRUP, 6270 TØNDER, tlf.
74-734327.
JOHANNES HANSEN, landmand,
født d. 19.-6.-1936, søn af Anne
Christine og Hans Peter Hansen,
gift d. 9.-3.-1963 med Ingeborg
Margrethe Petersen, medhjælpen
de hustru, født d. 4.-8.-1940,
datter af Marie og Peter Erik
Petersen. Parret har børnene:
Hans Peter, født d. 16.-3.-1965,
Gitte, født d. 1.-7.-1967 og Anne Marie, født d. 12.-2.-1973.
J.H. driver maskinstation og har været på Fyns Stifts Husmandskole. Han overtog
jorden d. 1.-4.-1963 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1963 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald fra 1963 ombygget til kostald i 1975, spaltestald til ungdyr samt
foderhus begge fra 1975, lade fra 1963 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en
besætning på 23 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 3 mejetærskere, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt anparter i vindmølle. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

SOLDERUPVEJ 41, "RASMUSSENGÄRD", SOLDERUP, 6270 TØNDER, tlf. 74-734595.
HERWALD FREDEBOLD, gårdejer, født d. 12.-9.-1957, søn af Hildegard og Herwald
Fredebold, gift d. 10.-7.-1989 med Annette Mortensen, kontorassistent, født d. 17.3.-1956, datter af Vibeke og Bent Mortensen. Parret har sønnen Max, født d. 3.-9.1989. H.F. er fodermester og pædagogmedhjælper, han har været på Izehoe Landbrugs
skole og Elmshorn Driftslederskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1990 fra arvingerne
efter Margarethe Rasmussen.
Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra omrk. 1946, svinestald fra 1946 og maskinhus
fra 1991. Gården drives med en svineproduktion på 28 årssøer, der sælges 200 smågrise og 300 slagtesvin årligt, desuden er der 2 hopper og 1 føl. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
SOLDERUPVEJ 42, "EGELY",
HOSTRUP, 6270 TØNDER, tlf.
74-734329.
HERMANN PETERSEN, landmand,
født d. 31.-8.-1938, søn af Marie
og Carsten Petersen, gift d. 30.3.-1963 med Lene Jiirgensen,
medhjælpende hustru, født d.
20.-7.-1940, datter af Agnes og
Hansi Jurgensen. Parret har søn
nerne: Carsten, født d. 18.-8.-1963,
Giinther, født d. 24.-10.-1965 og
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Uwe, født d. 21.-8.-1970.
H.P. overtog jorden i 1964 fra Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården, der
idag drives som et I/S sammen med sønnen Gunther Petersen.
G.P. bor sammen med Tina Thomsen.
Ejensomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg-, svinestald og lade fra 1964 ombygget til ungkvægstald i 1988, kostald fra 1988,
lade fra 1974, maskinhus fra 1989, foderhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med
en besætning på 60 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er foderkartofler og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markar
bejdet.
H.P. ejer og driver også Grøngårdvej 4, Sæd, 6270 Tønder, som han overtog fra L.J.'s
moder. Ejendomsskyld 650.000. Areal 8 ha.
SOLDERUPVEJ 56, SOLDERUP
MARK, 6270 TØNDER.
BENT NISSEN. Omtales under
Burkalvej 2, 6240 Løgumkloster.
B.N. overtog gården i 1979 fra
svigerfaderen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 34
ha.
Stuehuset er opført i 1930 og
tilbygget med aftægt i 1962.
Avlsbygningerne består af kvægog svinestalde begge fra 1930, om- og tilbygget i 1960. Gården drives med en besæt
ning på 25 årskøer og 6 ungdyr af blandet race, 12 årsammekøer og 12 ungdyr af ra
cen Simmentaler samt en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges 200 smågrise år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er kornsilo samt
staldvarme til stuehus. Maskiner er fælles med Burkalvej 2, 6240 Løgumkloster.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
B.N. ejer og driver også Burkalvej 2, 6240 Løgumkloster.

SOLDERUPVEJ 58, SOLDERUP, 6270 TØNDER, tlf. 74-734247.
PETER VEJRUP, gårdejer, født d. 11.-5.-1923, søn af Maren og Anton Vejrup, gift d.
8.-4.-1951 med Dagmar Maabjerg, medhjælpende hustru, født d. 11.-5.-1931, datter af
Marianne og Ejner Maabjerg. Parret har døtrene: Else Marie, født d. 13.-12.-1953,
Grethe, født d. 12.-10.-1956 og Marianne, født d. 5.-10.-1968.
P.V. overtog gården i 1951 fra Christian Christensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 4 ha., og 3
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1920 og tilbygget i 1962 samt kombineret lade og ma
skinhus fra 1972. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der sælges 140
smågrise årligt, desuden er der 1 tyr af racen Simmentaler samt 2 årsammekøer, 2
ungdyr og 2 kvier. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SPRØJTEHUSVEJ 1, SÆD, 6270 TØNDER, tlf. 74-721186.
JOHAN TYGSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1939, søn af Toma og Alfon Tygsen, gift d.
23.-7.-1966 med Inge Schultz, medhjælpende hustru, født d. 4.-11.-1945, datter af
Gerda og Theodor Schultz. Parret har børnene: Karin, født d. 20.-6.-1967 og Jan, født
d. 6.-5.-1971.
J.T. er medlem af Menighedsrådet og Kogsbestyrelsen. Han forpagtede gården fra d.
1.-5.-1966 til overtagelsen d. 1.-5.-1968 fra faderen, som købte den i 1938.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43,2 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og

-233svinestald samt lade alle fra 1863, kostald fra 1984 og maskinhus fra 1972. Gården
drives med en besætning på 40 årskøer, 40 ungdyr og 40 stude af racen SDM samt 1
årsammeko af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4
traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn.

SVENSKAGERVEJ 4, "SVENSKAGER", RØRKÆR, 6270 TØNDER, tlf. 74-721695.
ANNE MARIE IBSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1942, datter af Christine og Andreas
Bahnsen, gift d. 3.-3.-1962 med Hans Jacob Ibsen, landmand, født d. 31.-8.-1932, søn
af Minna og Peter Ibsen. Parret har børnene: Linda, født d. 1.-11.-1962, Erling, født
d. 21.-2.-1965, Finn, født d. 17.-4.-1968 og Leif, født d. 2.-6.-1971.
A.M.I. er husassistent på Ritzens Plejehjem. H.J.I. har været på Gråsten Landbrugs
skole. A.M.I. overtog gården d. 1.-1.-1962 fra Peter Petersen.
Areal 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 udvidet i 1965, spaltestald til ungdyr fra 1976, svinestald fra 1965, lade
fra 1978 og maskinhus fra omkr. 1964. Gården drives med en besætning på 10 års
ammekøer og 12 ungdyr af Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Sønnen Finn
hjælper til med driften af gården.

SØLSTEDVEJ 3, SØLSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-711258.
VIGGO BJERRUM ANDERSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1946, søn af Christine og Car
sten Bjerrum Andersen, gift d. 15.-6.-1991 med Henriette Ussinger, medhjælpende
hustru/landbrugstekniker, født d. 26.-8.-1962, datter af Kirsten og Villy Ussinger.
Parret har sønnen Søren, født d. 26.-9.-1978.
V.B.A. er medlem af bestyrelsen for Dansk Kartoffel Producentforening. Han overtog
gården d. 1.-6.-1969 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 1 ha. er skov og 4 ha. er
mose. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret senest i 1962. Avlsbygningerne
består af kvægstald ombygget i 1973, kartoffelhus fra 1981, lade fra 1976 og maskin
hus fra 1975. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer og 15 ungdyr af
racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, spisekartofler og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffelpakkemaskine, 1 gaffeltruck og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet. På gården er ansat 3 medhjælpere.
SØLSTEDVEJ 4, "KLOSTERGAARDEN", SØLSTED, 6270 TØNDER,
tlf. 74-711387.
KARSTEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 21.-5.-1940, søn af Anne
Margrethe og Andreas Nielsen,
gift d. 16.-5.-1964 med Ingrid
Nielsen, håndgerningslærer, født
d. 1.-7.-1941, datter af Christine
og Marinus Nielsen. Parret har
børnene: Bjarne, født d. 10.-3.-1965
og Annette, født d. 1.-3.-1968.
K.N. er zoneterapeut. Han forpagtede gården fra 1964 til overtagelsen i 1972 fra
faderen, som købte den i 1957. Gården er oprindeligt en gammel munkegård.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48 ha., heraf 7 ha. mose. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1607 og ombygget i 1972. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald begge fra 1936, kostald i rundbuehal til løsdrift fra 1975, lade fra 1974
og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 68 årsammekøer og 100
ungdyr af Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4
traktorer, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri samt anparter i vindmølle.
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ALFRED HANSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1920, søn af Marie og Chresten Hansen,
gift d. 18.-10.-1949 med Margrethe Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 26.-4.-1918,
datter af Caroline og Hugo Schmidt. Parret har børnene: Hans Gustav, født d. 31.5.-1948, Chresten, født d. 6.-7.-1950, Kurt, født d. 9.-1.-1953 og Marie, født d.
22.-8.-1958.
A.H. arbejder med kartoffelsortering ved Viggo Andersen. Han overtog gården d. 1.11.-1949 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17,5 ha., heraf 2 ha. mose. Der er bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1964 samt lade fra 1954.
SØNDERBÆKVEJ 11, SÆD, 6270 TØNDER, tlf. 74-720792.
HAGEN FRIES, gårdejer, født d. 12.-6.-1960, søn af Anne Marie og Egidius Fries,
forlovet med Inga Nielsen, lærer, født d. 27.-9.-1962, datter af Inge og Jørgen
Nielsen.
H.F. er maskiningeniør ved Norsk Hydro. Han overtog d. 1.-4.-1989 fra faderen.
Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr.
1770.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2,3 ha.
Stuehuset er opført i 1777 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1964 samt kombineret lade og maskinhus fra 1987. Gården drives
med en besætning på 12 stude, 20 moderfår og 5 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SØNDERBÆKVEJ 17, SÆD, 6270
TØNDER, tlf. 74-724248.
JACOB LORENZEN, gårdejer,
født d. 26.-4.-1951, søn af Erna
og Jacob Lorenzen, gift d. 8.2.-1974 med Ingrid Delf, rengø
ringsassistent, født d. 7.-1.-1950,
datter af Anne Marie og Hans
Delf. Parret har børnene: Kirsten,
født d. 15.-1.-1975, Birgit, født
d. 24.-9.-1977 og Jacob, født d.
1.-11.-1980.
J.L. driver lidt maskinstaton og er desuden pumpemester ved Lægan Pumpestation og
har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1979 fra faderen.
Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 35 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, lade fra 1862 og maskinhus fra 1967. Gården drives med en besætning
på 10 årsammekøer og 60 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
SØNDERBÆKVEJ 19, SÆD, 6270 TØNDER, tlf. 74-721894.
GERRET HANSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1930, søn af Elisabeth og Lorenz Hansen.
G.H. overtog gården i 1962 fra moderen, faderen købte den i 1917.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 2 ha. er granplantage.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra omkr. 1860 ombygget i 1980, lade fra 1860 og maskin
hus fra 1975. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 25 ungdyr og 14 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og
1 kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
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HOLM", 6270 TØNDER, tlf. 74724383.
JOHANNES GARDER, ejendomshandler/gårdejer, født d. 6.-2.1927, søn af Niels Garder, gift d.
29.-4.-1954 med Else Larsen, sy
gehjælper, født d. 15.-2.-1932,
datter af Anders Larsen. Parret
har børnene: Niels-Jørn, Marian
ne og Hans Henrik.
J.G. driver ejendomshandel især
med større landbrug, han har været på landbrugsskole og har været medlem af besty
relsen for Vestslevigs Landbrugscenter, været i repræsentantskabet for Slagteriregion
Syd og er tidligere formand for Skolenævnet ved Tønder Statsseminariums Øvelsessko
le og er nu medlem af Slogsherreds Landboforening. Han overtog gården d. 15.-3.-1961
fra Christian Martinusen. "Hestholm" er en gammel marskgård, opført i 1595 som
ladegård til Tønder Slot.
Areal 66 ha., der er bortforpagtet 63 ha.
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald moderiseret i
1970 og lade fra 1970. Der er jordvarmeanlæg på gården.
SØNDERLØGUMLANDEVEJ 2,
"TAVLENGGÅRD", TAVLENG,
6270 TØNDER, tlf. 74-721284.
MATHIAS M. ØSTERGAARD,
gårdejer, født d. 16.-9.-1938, søn
af Johanne og Christian V. Østergaard, gift d. 11.-12.-1965 med
Meta Sønnichsen, medhjælpende
hustru, født d. 14.-5.-1937, dat
ter af Cathrine og Sønnich Søn
nichsen. Parret har sønnerne:
Christian, født d. 22.-4.-1967 og
Claus, født d. 27.-12.-1968.
M.M.Ø. forpagtede gården fra d. 1.-12.-1965 til overtagelsen d. 1.-4.-1967 fra faderen,
som byggede den i 1933.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagt et 15 ha.
M.S. ejer desuden 10 ha. frijord.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg-, svinestald og lade fra 1933 ombygget til kvægstald i 1974 samt kombi
neret lade og maskinhus fra 1983. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og
70 ungdyr af racen SDM, desuden er der 20 moderfår. Der er 5 trkatorer samt anpar
ter i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TIDSHOLMVEJ 2, TIDSHOLM,
6270 TØNDER, tlf. 74-734144.
KARL WERNER HAASE, gårdejer,
født d. 22.-4.-1935, søn af Anne
og Carl Haase, gift d. 4.-7.-1961
med Marianne Bruhn, medhjælpen
de hustru, født d. 6.-3.-1934,
datter af Martha og August
Bruhn. Parret har børnene: Mari
on Anette, født d. 26.-3.-1964 og
Gert Werner, født d. 29.-3.-1970.
K.W.H. er handelsmand med
gamle traktorer og hestevogne. Han forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen i
1965 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
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4 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1935, lade fra 1971 og maskinhus fra 1975. Gården
drives med en besætning på 17 årsammekøer, 17 ungdyr og 17 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
TOGHALE 3, "FRANCKES STAVN",
TOGHALE, 6270 TØNDER, tlf.
74-738153.
KARL BENT LAUSTEN, gårdejer,
født d. 3.-3.-1937, søn af Alma
og Jens Christian Lausten, gift
d. 31.-3.-1962 med Andrea Pe
tersen, hjemmesygeplejerske,
født d. 8.-12.-1938, datter af
Hanne Marie og Andreas H. F.
Petersen. Parret har sønnerne
Jens-Christian, født d. 3.-4.-1964
og Andreas, født d. 14.-1.-1968.
K.B.L. forpagtede gården d. 1.-4.-1962 til overtagelsen d. 6.-12.-1966 fra faderen.
Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1936 ombygget til svinestald i 1974, svinestald fra 1926 moderniseret i 1974 samt
maskinhuse fra 1976 og 1985. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.
TOGHALE 11, TOGHALE, 6270
TØNDER, tlf. 74-738187.
CHRISTIAN ANDRESEN CLAU
SEN, gårdejer, født d. 22.-12.1940, søn af Olga og Ejnar Clau
sen, gift d. 22.-12.-1964 med
Hanne Margrethe Reggelsen,
bankassistent, født d. 10.-3.-1942,
datter af Marie og Jens Reggel
sen. Parret har sønnerne: Ejnar,
født d. 12.-5.-1965 og Bent, født
d. 30.-9.-1968.
C.A.C. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er Byrådsmedlem i Tønder og for
mand for Møgeltønder V.I.F. Han overtog gården d. 1.-8.-1963 fra faderen, som købte
den i 1937.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og senest restaureret fra 1966-72. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1953, spaltestald til ungdyr samt kombineret lade og maskin
hus begge fra 1973 samt svinestalde fra 1953 og 1966 begge ombygget til kvægstalde i
1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 plansilo og varm lufts korntørreri.
TOGHALE 15, TOGHALE, 6270 TØNDER, tlf. 74-738479.
CHRISTIAN REGGELSEN NISSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1955, søn af Anne K. og
August Nissen, gift d. 27.-6.-1981 med Margit Lei, medhjælpende hustru, født d. 19.1.-1957, datter af Edith Marie og Hans Christian Lei.
C.R.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er en tidligere fæstegård fra
Schackenborg.
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53 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 7 ha.
er eng. Der er forpagtet 15 ha.
Toghalve 15's stuehus er opført i
1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra
1978, ungdyrstald fra 1982, ma
skinhus fra 1983, 2 gylletanke og
1 udendørs køresilo. Gården dri
ves med en besætning på 56
årskøer og 70 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn.
Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
C.R.N. ejer også et aftægtshus på Toghale 13, 6270 Tønder. Det er opført i 1664 og
er fredet. Faderen bor i det.

TONAGERVEJ 1, TRESPRING, 6270 TØNDER, tlf. 74-734494.
AKSEL JENSEN, landmand, født d. 7.-3.-1955, søn af Inger og Thyge Jensen, gift d.
20.-7.-1979 med Marianne Garder, lærer, født d. 7.-8.-1957, datter af Else og Johan
nes Garder. Parret har døtrene: Stine, født d. 17.-6.-1980 og Mette, født 15.-9.-1982.
A.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Slogs
Herreds Landboforening og Venstre i Hostrup Sogn samt kasserer i Håndboldforenin
gen. Han overtog gården d. 15.-5.-1978 fra Kaj Fridrichsen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1968 restaureret og tilbygget i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1961, løsdriftsstalde fra 1973 og 1979 begge ombygget i 1990, kombine
ret lade og maskinhus fra 1984, foderlade fra 1973, 2 gylletanke og 1 udendørs køre
silo. Gården drives med en besætning på 87 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 opsamlervogn og snitter til græs, 1
rundballepresser, 1 gyllevogn og 1 roeoptager. Maskinstation bruges til høst. På gården
er ansat 1 fodermester.
TONAGER VEJ 2, "TONAGER", TRESPRING, 6270 TØNDER, tlf. 74-734119.
CARL CHRISTIAN SØRENSEN, landmand, født d. 23.-8.-1955, søn af Bothilde og Mar
tin Sørensen, gift d. 29.-7.-1989 med Alis Marie Paaske Westphal, produktionsplan
lægger, født d. 15.-1.-1958, datter af Else Marie og Svend Paaske Olesen. Parret har
datteren Maiken, født d. 21.-2.-1991.
C.C.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-7.-1986
til overtagelsen d. 1.-7.-1988 fra faderen, som byggede en i 1966.
Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1966, spaltestald til ungdyr fra 1982, maskinhus fra 1979, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 51 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve
af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, varm lufts korntørreri samt
kraftfodersilo. Maskinstation bruges til gylleudkørsel.

TONAGERVEJ 4, TRESPRING, 6270 TØNDER, tlf. 74-734265.
CHRISTIAN BENNESEN FRIIS, gårdejer, født d. 22.-8.-1957, søn af Christine og Jens
Christian Friis, gift d. 11.-5.-1991 med Dorthe Elisabeth Olling, lærer, født d. 30.-5.1953, datter af Karin E. og Ole P. Olling. Parret har sønnen Tobias, født d. 8.-3.1991. C.B.F. har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for J.V.I.F. og
medlem af bestyrelsen for Svinebrugsudvalget. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra
faderen, som købte den i 1945.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1922 om- og tilbygget til svin i 1975 og 1985,
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neproduktion på 110 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, fabrikskartofler, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts plantørreri og
varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
D.E.O. ejer stuehuset på Solderupvej 13, 6270 Tønder, hvor parret bor.

TRESPRINGVEJ 3, SOLDERUP, 6270 TØNDER, tlf. 74-734393.
GUNTHER ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1939, søn af Paula og Dinsen Ander
sen, gift d. 20.-4.-1963 med Catharina Nissen, udearbejdende ved Hartmann, født d.
21.-8.-1942, datter af Clara og Jacob Nissen. Parret har sønnerne: Manfred, født d.
18.-2.-1964, Kurt, født d. 15.-11.-1965 og Carsten, født d. 21.-2.-1968.
G.A. arbejder ved Hartmann i Tønder, han har været på Tinglev Landbrugsskole og er
ridtmester i Saksborg Ringriderforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1979 fra Carl
Valdemar Paulsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47,5 ha., der er bortforpagtet 40 ha. sammen med
mælkekvote.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1880 ombygget til kvæg i 1985 og ombygget igen i
1987, desuden er der kombinert lade og maskinhus fra 1975. Gården drives med en be
sætning på 15 årsammekøer og 15 ungdyr af racen SDM samt 1 tyr af racen Simmentaler. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.

TRÆGÅRDSVEJ 2, BØNDERBY, 6270 TØNDER, tlf. 74-738705.
HELGE LINNET, gårdejer, født d. 31.-5.-1956, søn af Charlotte og Peter Linnet, gift
med Juliane Tygesen, kontorassistent, datter af Dagmar og Bruno Tygesen. Parret har
tvillingerne Gitte og Tina, født d. 27.-5.-1975 samt sønnen Rene, født d. 4.-4.-1983.
H.L. er specialarbejder og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-8.-1989 fra Paul Bork.
Areal 20 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1991. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald og maskinhus
begge fra 1990. Gården drives med en besætning på 15 slagtekalve af blandet race, 5
årsammekøer og 5 ungdyr af racen Simmentaler samt 16 moderfår. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo
samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TRÆGÅRDSVEJ 13, "POKKENBØL", BØNDERBY, 6270 TØN
DER, tlf. 74-738322.
PALLE ASK NIELSEN, gårdejer,
født d. 2.-1.-1934, søn af Ellen
Rigmor og Viggo Nielsen, gift d.
29.-7.-1977 med Lisa Nielsen,
håndarbejdslærer, født d. 23.-6.1938, datter af Iris og Sofus
Nielsen.
P.A.N. har været på Fjordvang
og Riber Kjærgård Landbrugssko
ler og er Kogsinspektør. Han

overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Peter Posselt.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1833 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1833, lader til løsdrift fra 1974 og 1978 samt
maskinhus fra 1986. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 20 ungdyr, 6
slagtekalve og 1 tyr af racen Simmentaler samt 130 moderfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts
plantørreri, halmfyr samt anpater i vindmølle.
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74-723697.
KRESTEN ENEMARK GAARDE, gårdejer, født d. 6.-10.-1936, søn af Metha Marie
Louise og Jens Nissen Gaarde, gift d. 30.-3.-1961 med Edith Obling, kontorassistent,
født d. 18.-7.-1938, datter af Karoline og Peter Nielsen Obling. Parret har børnene:
Birgitte, født d. 8.-6.-1963, Annette, født d. 22.-8.-1967 og Søren, født d. 9.-4.-1970.
K.E.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra
svigerforældrene.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1911, svinestalde fra 1963 og 1976 samt maskinhus fra
1991. Gården drives med en slagtes vineproduktion på 1.000 stk. årligt samt en besæt
ning på 20 stude. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kold lufts korntørreri samt fodersilo. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
TYVSEVEJ 7, SØNDER VENNE
MOSE, 6270 TØNDER, tlf. 74721595.
HEINZ FRIEDRICHSEN, landmand,
født d. 26.-3.-1927, søn af Hele
ne og Mielert Friedrichsen, gift
d. 13.-3.-1954 med Christine
Skov, medhjælpende hustru, født
d. 27.- 8.-1930, datter af Johanne
og Anders Skov. Parret har bør
nene: Monica, født d. 21.-7.-1956
og Anders, født d. 9.-6.-1968.
H.F. forpagtede gården fra d.
1.-3.-1954 til overtagelsen i 1964 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1933 tilbygget i 1972, lade og maskinhus begge fra 1933, maskinhus fra 1933
ombygget i 1972 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn og raps. Der er 1 traktor og kornsilo med tørremulighed. Maskinstation
bruges til høst.
TYVSEVEJ 9, "BRODERSGÄRD", BRODERGÄRD, 6270 TØNDER, tlf. 74-721798.
JENS BAKKEN NIELSEN, landmand, født d. 4.-12.-1947, søn af Hansine og Peter Niel
sen, gift d. 19.-9.-1970 med Randi Christensen, kontorassistent, født d. 8.-6.-1945,
datter af Kirstine og Haakon Christensen. Parret har døtrene: Vicki, født d. 24.-12.1971, Linda, født d. 15.-7.-1973, Lene, født d. 22.-2.-1977 og Anne, født d. 30.10.-1979.
J.B.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra
moderen, faderen købte den i 1938 efter at have forpagteden den i 10 år.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 56,7 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 3 ha. er frijord belig
gende i Tyskland. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1899 restaureret og ombygget i 1947 og 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1899 ombygget til riste- og spaltestald i 1975, svinestald fra
1970 ombygget til spaltestald i 1989, svinestald fra 1992, lader fra 1924 og 1974,
maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 30 slagtekalve af
racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, varm
lufts plantørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
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MARINUS TYGESEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1932, søn af Petra og Martin Tygesen,
gift d. 23.-5.-1959 med Anne Marie Petersen, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1937,
datter af Marie og Christian Petersen. Parret har børnene: Marie, født d. 23.-9.-1960,
Martin, født d. 17.-10.-1964, Christian, født d. 15.-6.-1969 og Preben, født d. 15.10.-1974.
M.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1968 fra
moderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1920 ombygget til kvæg i 1967, spaltestald til ungdyr
samt foderlade og foderhus alle fra 1978, lade til roer og korn fra 1967, maskinhus
fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 års
køer, 65 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper og 1 skoledreng.
M.T. ejer og driver også Tyvsevej 15, 6270 Tønder. Grundværdi 235.000. Areal 23,6
ha., heraf 2 ha. mose. Bygningerne er frasolgt.

TYVSEVEJ 11, "KLINBORG", TYVSE,
6270 TØNDER, tlf. 74-721799.
JACOB og INGEFRED JØRGENSEN,
gårdejere. J.J. er født d. 19.-3.-1928, og
I.J. er født d. 19.-12.-1921, børn af
Ellen og Jacob Jørgensen.
Søskendeparret overtog gården i 1948
fra moderen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 25 ha.,
der er bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende
restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1928
samt maskinhus fra 1959. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer, 3 ung
dyr og 1 slagtekalv af racen SDM samt en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges
100 smågrise årligt. Der er 2 traktorer og 1 varm lufts korntørreri.
TYVSEVEJ 12, TYVSE, 6270 TØNDER, tlf. 74-721803.
ANDREAS N. BURGWALD, gårdejer, født d. 22.-2.-1963, søn af Marie og Andreas B.
Burgwald.
A.N.B. er erhvervsrådgiver, han har været på Nordsk og Gråsten landbrugsskoler. Han
forpagtede gården fra d. 1.-7.-1985 til overtagelsen d. 1.-9.-1990 fra faderen, som
overtog den efter en onkel.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf 1 ha. skov og 10 ha. frijord.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret, desuden er der aftægtshus fra 1925
restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1912
samt kombineret lade og maskinhus fra 1963. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
A.N.B. ejer og driver også Koldingvej 10, 6270 Tønder. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
60 ha. Stuehuset og stald er begge opført i 1912, desuden er der korntørreri.

UBJERGVEJ 5, SÆD MARK, 6270 TØNDER, tlf. 74-724543.
ERLING IBSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1965, søn af Anne Marie og Hans Jacob Ibsen,
bor sammen med Pia Schroll Hansen, kontorassistent, født d. 9.-2.-1967, datter af
Birte og Hans Martin Hansen.
E.I. er smedesvend ved Bredebro Maskinhandel. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra
Alma Danielsen.
Areal 16 ha.
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svinestald begge fra omkr. 1955 samt kombineret lade og maskinhus fra 1970. Gården
drives med en besætning på 13 årsammekøer og 20 ungdyr af racen Hereford samt 1
tyr af racen Limousine. Der er 1 traktor og kold lufts plantørreri.

UBJERGVEJ 8, SÆD MARK,
6270 TØNDER, tlf. 74-725409.
JACOBUS LEONARDUS MOURITS, gårdejer, født d. 3.-6.-1932,
søn af Jacoba Cornilia og Corne
lis Fanciscus Mourits, gift med
Karin Georgia Lauter, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-7.-1934,
datter af Charlotte B. E. og
Georg A. H. Lauter. Parret har
børnene: Brigitte, født d. 20.-7.1970, Sonja, født d. 15.-7.-1973
og Bernhard, født d. 23.-6.-1975.
J.L.M. overtog gården d. 23.-10.-1987 fra Arie Pochs.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1908 og 1986
samt kombineret lade og maskinhus fra 1908. Gården drives med en besætning på 40
årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

UBJERGVEJ 16, UBJERG, 6270 TØNDER, tlf. 74-723371.
CARSTEN BRUHN, gårdejer, født d. 20.-4.-1950, søn af Louise og Hans Bruhn, gift d.
21.-11.-1986 med Marita Wilns, medhjælpende hustru, født d. 25.-11.-1954, datter af
Erika og Thomas Wilns. Parret har børnene: Charlotte, født d. 12.-10.-1977, Peter,
født d. 21.-11.-1980, Claus, født d. 23.-8.-1982 og Michael, født d. 12.-2.-1987.
C.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1980 fra fa
deren. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1907. Areal 34,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kostald fra 1961, spaltestald til
ungdyr samt lade begge fra 1973, svinestald fra 1953 ombygget til ungdyrstald i 1967
og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 60 ungdyr og
60 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
UBJERGVEJ 21, UBJERG, 6270 TØNDER, tlf. 74-722781.
NIS ANDREAS BAHNSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1937, søn af Elise og Christian
Jensen, gift d. 30.-9.-1967 med Tove Jensen, født d. 1.-9.-1945, datter af Marie og
Viggo Bahnsen. Parret har børnene: Christian, født d. 14.-2.-1968 og Connie, født d.
29.-10.-1971.
N.A.B. forpagtede gården fra d. 1.-1.-1960 til overtagelsen d. 1.-1.-1969 fra faderen,
som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 51 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1945 ombygget i 1968, ungdyrstald fra 1972, kombineret lade og maskinhus fra
1975 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 45 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 50 moderfår og 4 heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
N.A.B. driver også Møllehusvej 4 og Dyrhusvej 1 begge 6270 Tønder. Jorden fra disse
gårde underlægges Ubjergvej 21, 6270 Tønder.
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VED ÅEN 2, "SPYDHOLM", VED ÅEN, 6270 TØNDER, tlf. 74-725020.
KIM JENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1959, søn af Margrethe og Poul Jensen, gift d.
3.-5.-1983 med Mona Ritter, medejer, født d. 26.-1.-1959, datter af Ingrid og Anton
Ritter. Parret har børnene: Tina, født d. 17.-4.-1978 og Sten, født d. 2.-9.-1980.
K.J. og M.R. er begge spcecialarbejdere. Parret overtog gården d. 15.-4.-1990 fra
Jørgen Matthsen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 18,5 ha., der er bortforpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1956 ombygget til hestestald i 1990, lade og foderhus beg
ge fra 1965 samt maskinhus fra 1956. På gården er der 1 avlshoppe. Der er 1 traktor.
VED ÅEN 5, "HOLME BO", VED ÅEN, 6270 TØNDER, tlf. 74-720105.
BENT PETERSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1951, søn af Christine og Thomas Petersen.
B.P. overtog gården d. 1.-1.-1981 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 55,6 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1946, løsdriftsstald til kvæg fra 1979, kombinerede lader og ma
skinhuse fra 1946 og 1979 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 55 års
køer og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
VED ÅEN 7, "HESTEFÆLLED",
VED ÅEN, 6270 TØNDER, tlf.
74-738356.
JOHAN PETER POULSEN, land
mand, født d. 29.-8.-1935, søn af
Ingeborg og Peter Poulsen, gift
d. 21.-5.-1966 med Inga Jørgensgård, medhjælpende hustru, født
d. 3.-5.-1944, datter af Esther og
Peter Jørgensgård. Parret har
sønnerne: Peter, født d. 10.-3.1967 og Torben, født d. 16.-1.1970.
J.P.P. er formand for Menighedsrådet i Møgeltønder. Han overtog jorden i 1966 fra
Statens Jordlovsudvalg og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald samt kombineret lade
og maskinhus begge fra 1966, spaltestald til ungdyr fra 1970 og svinestald fra 1966
ombygget til kvægstald i 1972. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 40
ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 2 traktorer og andel i mejetærsker.
VED ÅEN 8, VED ÅEN, 6270 TØNDER, tlf. 74-738271.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1946, søn af Anne Line og Asger Nielsen,
gift d. 12.-4.-1972 med Solvejg Stjernholm Falkenberg, lærer, født d. 4.-4.-1953,
datter af Trine og Per Falkenberg. Parret har børnene: Hannibal, født d. 9.-10.-1972,
Ditte, født d. 6.-12-1974, Maja, født d. 16.-11.-1978 og Jonas, født d. 21.-1.-1980.
B.N. overtog gården d. 1.-6.-1973 fra Cornelius Boysen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 1 ha. er skov, eng og
mose.
Stuehuset er opført i 1942 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1978 og 1986, kombineret lade og maskinhus fra 1986 samt gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og
200 slagtesvin årligt, desuden er der 1 æsel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og græs. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, 1 traktor med larvefødder samt 2 foder
siloer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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VED ÅEN 11, VED ÅEN, 6270
TØNDER, tlf. 74-738711.
ASGER PETERSEN, gårdejer,
født d. 18.-12.-1955, søn af Mag
dalene og Niels Winther Peter
sen, gift d. 8.-6.-1985 med Britta
Christiansen, sygehjælper, født d.
2.-9.-1959, datter af Ester og
Verner Christiansen.
A.P. er produktschef og uddannet
landbrugstekniker. Han overtog
gården d. 1.-3.-1985 fra Ole Vi
borg Petersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus alle fra 1954. Gården drives med en besætning på 70 moderfår
samt 4 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og grøntsager. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og grønt
sagsmaskiner. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VED ÅEN 14, "SØKJÆR", VED
ÅEN, 6270 TØNDER, tlf. 74738321.
HANS JOHANNSEN, gårdejer,
født d. 28.-1.-1968, søn af Ger
trud og Carl Johannsen, bor
sammen med Vera Callsen, eks
pedient, født d. 8.-10.-1963, dat
ter af Petra og Ernst Callsen.
H.J. er smedesvend ved Niels
Holst Sejerslev. Han overtog går
den d. 1.-11.-1991 fra faderen,
som byggede den i 1949.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16,8 ha., der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1949 ombygget til svin i 1968, svinestald og lade begge fra 1949, lade fra 1957
ombygget til svin i 1968 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 6
årsammekøer og 6 ungdyr af racen Charolais samt en svineproduktion på 2 årssøer,
der produceres 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer.
VED ÅEN 16, "WESTERFELD",
VED ÅEN, 6270 TØNDER, tlf.
74-738152.
FRIEDRICH HINDRICHSEN, gård
ejer, født d. 14.-10.-1951, søn af
Maren og Hans Fedder Hindrichsen, gift d. 28.-5.-1977 med Lilly
Øland Hansen, medhjælpende hustru/børnehavemedarbejder, født
d. 2.-12.-1949, datter af Karen
og Aage Øland Hansen. Parret
har sønnerne: Fedder, født d.
17.-6.-1979, Christian, født d.

9.-7.-1981 og Michael, født d. 1.-2.-1984.
F.H. er kvægbrugskonsulen, han er uddannet agronom og medlem af Kogsbestyrelsen.
Han forpagtede gården fra 1982 til overtagelsen i 1987 fra onklen Hans Carstensen.
Gården har været i slægtens eje siden 1849.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 104 ha., heraf 4 ha. frijord. Der er forpagtet 4 ha., og
21 ha. er bortforpagtet.
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stalde fra 1849 og 1907, lade fra 1849 og maskinhus fra 1944. Gården drives med en
besætning på 60 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er
2 traktorer, og maskinstation bruges til høst. På gården er ansat medhjælp i høst.

VED ÅEN 17, "SØDAM",
VED ÅEN, 6270 TØNDER,
tlf. 74-738255.
PETER LINNET, gårdejer,
født d. 3.-4.-1936, søn af
Kjerstine og Peter Linnet,
gift d. 4.-5.-1956 med Lui
se Møller, ansat på Tønder
Sygehus, født d. 29.-9.1935, datter af Borgine og
Nis Møller. Parret har bør
nene: Ninna, født d. 5.-7.1956, Susanne, født d. 27.9.-1960, Kjerstine, født d. 16.-3.-1964 og Peter, født d. 5.-12.-1966.
P.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra d. 1.-4.-1959 til
overtagelsen d. 1.-3.-1978 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 5 ha., og
40 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1554 og tilbygget i 1764 og herefter løbende restaureret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1939, svinestald fra 1960 og lade fra 1764. Hele
gården er fredet i klasse B. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer og
10 ungdyr af Kødkvægsrace. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
VED ÅEN 18, "VESTERANFLOD",
VED ÅEN, 6270 TØNDER, tlf.
74-738119.
3ENS KRISTIAN LA COUR MAD
SEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1944,
søn af Anne Marie og 3ens Kri
stian la Cour Madsen, gift d.
16.-6.-1967 med Betty Pahuus,
medhjælpende hustru, født d.
9.-8.-1943, datter af Anna og
Hans Pahuus. Parret har børne
ne: 3ens Kristian, født d. 21.-2.1972 og Anne, født d. 31.-7.1975. 3.K.L.C.M. driver taxaforretning og lejrskole på ejendommen, han har været på
Riber Kjærgård Landbrugsskole og er formand for Bordtennisklubben i Sønderjysk
Idrætsforening samt medlem af bestyrelsen for Tønder Idrætsforening. Han overtog
gården d. 1.-4.-1967 fra Peter Ahrenkiel.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 54,8 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er bortforpagtet 4,8
ha. frijord.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1954 ombygget til lejrskole af flere gange fra 196780, desuden er der kombineret lade og maskinhus fra 1974. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 rundballepresser og halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
VED ÅEN 19, "BRODERSMARK", VED ÅEN, 6270 TØNDER, tlf. 74-738284.
INGELISE DITLEFSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1933, datter af 3ane Paulsen og Erich
Ohlsen, gift d. 20.-9.-1955 med Paul Ditlefsen, kontorassistent, født d. 15.-8.-1929,
søn af Carl Ditlefsen. Parret har døtrene: 3ane og Kathrine.
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d. 1.-1.-1985 fra moderen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
52 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra
1928.

VENNEMOSEVEJ 56, VENNEMO
SE, 6270 TØNDER, tlf. 74-721795.
WERNER BURGWALD, gårdejer,
født d. 3.-2.-1936, søn af Kæthe
og Heinrich Burgwald, gift d.
9.-5.-1959 med Johanne Jensen,
medhjælpende hustru, født d. 9.11.-1939, datter af Andrea og
Ernst Jensen. Parret har sønner
ne: Kurt, født d. 2.-8.-1960 og
Leif, født d. 8.-5.-1963.
W.B. forpagtede gården fra d.
1.-4.-1959 til overtagelsen i 1953 fra faderen, som byggede den i 1936-37.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 13,6 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936, svinestald fra 1936 ombygget til kvægstald i 1979, kombineret lade og
maskinhus fra 1981, maskin- og foderhus begge fra 1975 samt gylletank. Gården drives
med en besætning på 30 årskøer og 50 ungdyr af kryds mellem racerne SDM og DRK.
Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VENNEMOSEVEJ 60, TRAVSTED,
6270 TØNDER, tlf. 74-734289.
SVEND HANSEN, gårdejer, født
d. 1.-3.-1939, søn af Johanne og
Carl Hansen.
S.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1974 fra faderen, som
købte den i 1933.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
83 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 8
ha. er hede og plantage.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret omkr. 1970. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1962 og 1968, lade fra 1988, maskinhuse fra 1971 og 1976 samt gylletank.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og rajgræs. Der er 4 traktorer,
1 plansilo, varm lufts gennemløbstørreri samt plantørreri. Maskinstation bruges til
høst.
VENNEMOSEVEJ 63, "ABILDGAARD", ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-722095.
ERNST AUGUST JOHANNSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1956, søn af Magda og August
Heinrich Johannsen, gift d. 24.-2.-1990 med Susanne Nybro Kristensen, lærer, født d.
24.-10.-1966, datter af Lis og Tage Nybro Kristensen.
E.A.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 25 ha.
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1972. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1964, ungdyrstald
samt lade og maskinhus begge
fra 1990, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en
besætning på 60 årskøer og 75
ungdyr af racen SDM samt 2
årsammekøer og 2 ungdyr. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 2 traktorer,
1 selvkørende roerasper samt
varmegenindvindingsanlæg fra køletank. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det. På gården er ansat 1 skoleelev samt løs medhjælp.
VENNEMOSEVEJ 64, TRAVSTED,
6270 TØNDER, tlf. 74-734158.
MARINUS ROSSEN, gårdejer,
født d. 3.-9.-1959, søn af Asta
og Bertel Rossen, gift d. 9.-5.1984 med Lone Damm, fabriksar
bejder, født d. 5.-8.-1961, datter
af Annegrethe og Niels Damm.
Parret har døtrene: Henriette,
født d. 3.-9.-1986 og Rikke, født
d. 17.-8.-1989.
M.R. har været på Ladelund og
Gråsten landbrugsskoler og er
medlem af bestyrelsen for Slogs
Herreds Landboforening. Han
overtog gården d. 1.-5.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1928.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 37 ha. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret senest fra 1987-89. Avlsbygningerne
består af kombineret kvæg- og svinestald fra 1928 ombygget til svinestald i 1983,
svinestald fra 1983, lade fra 1989, maskinhus og værksted fra 1977 samt gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 300 smågrise og
1.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, frøgræs
og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, fodersilo og varm lufts plan
tørreri. M.R. kører ud og sprøjter for andre. På gården er ansat 1 skoleelev.
M.R. har lejet en svinestald til slagtesvin på Vennemosevej 60, 6270 Tønder.
VENNEMOSEVEJ 65, "ABILDGÄRD", ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-723714.
INGE JENSEN. Omtales under Høgslundvej 1, 6270 Tønder.
I.J. overtog gården d. 1.-9.-1989 fra moderen. Nuværende ejer er 5. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45,5 ha., heraf 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg- og hestestald begge fra
1890 samt maskinhus fra 1950.
I.J. ejer og driver også Høgslundvej 1, 6270 Tønder.
VENNEMOSEVEJ 67, VENNEMOSE, 6270 TØNDER, tlf. 74-721999.
PETER HANSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1920, søn af Mette Marie og
Martin Tyghsen Jørgensen, gift d. 2.-7.-1948 med Erna Elisabeth Heil, medhjælpende
hustru, født d. 20.-2.-1926, datter af Margrethe og Herman Heil. Parret har børnene:
Margrethe, født d. 29.-4.-1953, Gunder, født d. 31.-8.-1956, Martin, født d. 24.-11.1957 og Mette Marie, født d. 27.-2.-1960.
P.H.J. har været på Rendsborg Landbrugsskole, han er fhv. brandfoged og hegnsyns
mand. Han forpagtede gården fra d. 1.-11.-1948 til overtagelsen d. 1.-11.-1957 fra
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha. Oorden er bortforpagtet til sønnen Martin,
Østerbyvej 2, i Højer Kommune.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1924, hestestald ombygget til svinestald samt maskinhus
fra 1964.
VENNEMOSEVEJ 68, "TRAVSTEDGÄRD", TRAVSTED, 6270 TØN
DER, tlf. 74-734287.
ANDREAS CHRISTIAN PETERSEN,
gårdejer, født d. 29.-12.-1950,
søn af Julie og Andreas Peter
sen, bor sammen med Karen
Lund, ergoterapeut, født d. 27.12.-1959, datter af Tove og Hen
ry Lund.
A.C.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er med
lem af bestyrelsen for Sønderjyl
lands Kontrolforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra faderen, som købte den i
1950.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 38 ha., 3 ha. er skov og 2,5 ha.
er eng. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1911, svinestald fra 1977, maskinhus fra 1968, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 65 ungdyr af
racen RDM samt en svineproduktion på 135 årssøer, der sælges 3.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 korn
silo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoleelev.
A.C.P. ejer også et stuehus på Vennemosevej 66, 6270 Tønder.

VENNEMOSEVEJ 71, VENNEMOSE, 6270 TØNDER, tlf. 74721898.
HANS JØRGEN JACOBSEN,
gårdejer, født d. 28.-9.-1952, søn
af Heilwig og Ernst Jacobsen,
gift d. 13.-5.-1978 med Lissi
Mattesen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-11.-1954, datter af
Anne og Lauritz Mattesen. Par
ret har sønnerne: Kurt, født d.
17.-5.-1979 og Allen, født d.
17.- 4.-1982.
H.J.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er kredsrepræsentant for M.D. Food.
Han forpagtede gården fra d. 1.-7.-1977 til overtagelsen d. 1.-7.-1978 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg-, svinestald og lade fra 1928 ombygget til kostald og ungdyrstald i 1973,
lader fra 1970 og 1989, maskinhus fra 1967, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Går
den drives med en besætning på 37 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
kornsilo og kold lufts plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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UWE BURGWALD, gårdejer, født d. 28.-9.-1958, søn af Hilda og Hans Burgwald, gift
d. 30.-4.-1983 med Lone Themsen, håndarbejdslærer, født d. 24.-4.-1963, datter af
Asta og Christian Themsen. Parret har døtrene: Marianne, født d. 11.-2.-1983 og
Mette, født d. 11.-8.-1984.
U.B. er husbondafløser. Han overtog gården d. 30.-10.-1983 fra moderen, faderen
købte den i 1961.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret fra 1978-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1907 senere ombygget til chincillastald samt svinestald fra 1961 senere om
bygget til ungdyrstald. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 4 ung
dyr af racerne SDM og Charolais samt en chinchillabestand på 175 avlstæver. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor samt jordvarme
til stuehus og stald. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VENNEMOSEVEJ 79, TRAVSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-734152.
HELGE ANDERSEN, landmand, født d. 26.-3.-1959, søn af Edith og Arne Andersen,
gift d. 6.-6.-1987 med Dorte Støy, læge, født d. 7.-1.-1959, datter af Elly og Carl
Støy. Parret har sønnen Steffen, født d. 22.-5.-1986.
H.A. er smedeformand på en boreplatform, han har været på Gråsten og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-3.-1985 fra moderen, faderen købte
den i 1950.
Ejendomsskyld 845.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950 ombygget i 1974 og igen i 1991 til hestestald, spaltestald fra 1974,
svinestald fra 1950 ombygget til kvægstald i 1974, lade og maskinhus begge fra 1975,
foderhus fra 1968 og gylletank. På gården er der 2 avlshopper af racen Dansk Varm
blod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker og varm lufts plantørreri. Maskinstation bruges til sprøjtning.
VENNEMOSEVEJ 83, "FREDENSBJERG", TRAVSTED, 6270 TØNDER, tlf. 74-734135.
HENK ROELFS, gårdejer, født d. 5.-7.-1962, søn af Annie Wubbira og Geert Henrik
Roelfs, gift d. 1.-2.-1989 med Marion Cone, medhjælpende hustru, født d. 1.-8.-1962,
datter af Josefina Maria Gezina og Gerhard Heinrich Cone, Holland.
H.R. er uddannet landbrugsingeniør fra Holland. Han overtog gården d. 1.-12.-1989 fra
Freddy Schmidt.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1953 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg-, heste- og svinestald fra 1954 ombygget til kvægstald med riste i 1990,
løsdriftslade fra 1983, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1962 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 50 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM.
Der er 3 traktorer og 1 blokskærer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn.
H.R. ejer desuden staldbygningerne på Guldbjergvej 4, 6270 Tønder. De består af kvæg
stald fra 1975 samt lade og køresilo begge fra 1981.
VESTERHÅBVEJ 1, "VESTERHÅB", RØRKÆR, 6270 TØNDER, tlf. 74-722681.
HÅKON N. FRIEDRICHSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1947, søn af Kirsten og Otto N.
Friedrichsen, gift d. 28.-7.-1973 med Anna Kirstine Bendtsen, lærer, født d. 20.-9.1950, datter af Marie og Hans Bendtsen. Parret har sønnerne: Otto, født d. 18.-8.1977 og Bjarke, født d. 15.-9.-1979.
H.N.F. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Skolebestyrelsen,
formand for Elevbestyrelsen på Gråsten Landbrugsskole, formand for Rørkær/Jejsing
Vandværk og medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården 1.-3.-1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 37 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1760 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1935 ombygget til køer og ungdyr i 1973, løsdrifts
kostald fra 1973-74, lade og maskinhus begge fra 1935 samt gylletank. Gården drives
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med en besætning på 70 årskøer og 130 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, og maskinstation bruges til høst og
snitning. På gården er ansat 1 medhjælper.
VESTERLED 3, ABILD, 6270
TØNDER, tlf. 74-722293.
HOLGER MARINUS ANDERSEN,
gårdejer, født d. 1.-7.-1924, søn
af Hulda og Anders H. Andersen,
gift d. 29.-5.-1954 med Ruth Run
ge, medhjælpende hustru, født d.
26.-4.-1932, datter af Else og Ar
thur Runge. Parret har børnene:
Aksel, født d. 25.-9.-1955 og Britha, født d. 11.-3.-1959.
H.M.A. overtog gården d. 1.-4.1959 fra moderen, faderen købte
den i 1921.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 18,1 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 4 ha. er eng. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1847. På gården er der 200 høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til høst m.m.

VILLEGÅRDSVEJ 5, "VILLEGÅRD", MØGELTØNDER, 6270 TØNDER, tlf. 74-738121.
KARSTEN LINNET, gårdejer, født d. 23.-7.-1938, søn af Cecilie og Andreas Linnet,
gift d. 16.-10.-1965 med Marie Kjerstine Mamsen, kontorassistent, født d. 17.-10.1941, datter af Ingeborg og Peter Mamsen. Parret har børnene: Anette, født d. 26.8.-1967 og Henning, født d. 8.-10.-1970.
K.L. er overtoldassistent og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1974 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1927.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1804 og løbende restaureret senest i 1974. Avlsbygningerne be
står af kvægstald samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1804. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker samt kornsilo med kold lufts tørreri.
M.K.M. ejer Villegårdsvej 3, 6270 Tønder. Ejendomsskyld 850.000. Areal 30 ha. Denne
gård drives sammen med Villegårdsvej 5, 6270 Tønder.
ØSTERBYVEJ 4, ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-722791.
MARIUS IVERSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1933, søn af Anna og Emil Iversen.
M.I. overtogg gården i 1964 fra faderen, som købte den i 1932.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17,1 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1900 udvidet i 1970, lade fra 1976 og maskinhus fra 1969. Gården
drives med en besætning på 15 årskøer, 15 ungdyr, 8 slagtekalve og 5 stude af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og varm lufts korntørreri.
ØSTERBYVEJ 5, ABILD VESTERMARK, 6270 TØNDER, tlf. 74-721191.
EVALD ÆGIDIUS SCHMIDT, gårdejer, født d. 27.-10.-1949, søn af Maren og Ægidius
Schmidt.
E.Æ.S. overtog gåren i 1975 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 5 ha.
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i 1974. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1945, spaltestald
til ungdyr fra 1976, lade og ma
skinhus begge fra 1977 samt in
dendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 45 årskøer,
70 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer, 1
rundballepresser, kornsilo og
varm lufts korntørreri. Maskin
station bruges til høst. På gården
er ansat 1 skoleelev.

ØSTERBYVEJ 6, ABILD, 6270
TØNDER, tlf. 74-721581.
TRUELS CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 12.-12.-1919, søn af Ane
og Frederik Christensen, gift d.
24.-5.-1949 med Petrea Jensine
Bentin, medhjælpende hustru,
født d. 6.-11.-1924, datter af
Maria Kristine og Christian Pe
ter Bentin. Parret har børnene:
Frederik, født d. 2.-9.-1951,
Christian, født d. 18.-6.-1954 og
Maria, født d. 4.-3.-1958.
T.C. har været på Hillerød Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-3.1949 fra Mikkel Hybsmann.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 12,5 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 til bygget i
1964, svinestald fra 1939, lade fra 1939 ombygget til stald i 1974 og maskinhus fra
1974, maskinhus fra 1958 bruges nu som roerum, desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 1 årsammeko og 2 ungdyr af racen SDM samt 4
kvier. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
plansilo.
ØSTERBYVEJ 9, ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-720757.
PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 11.-9.-1961, søn af Erna og Albert Jørgensen,
bor sammen med Jette Lauritzen, handicaphjælper, født d. 13.-12.-1964, datter af
Julie og Peter Lauritzen. Parret har datteren Mariette, født d. 26.-3.-1985.
P.J. er konsulent, han har været på Gråsten og Tønder landbrugsskoler og er uddannet
landbrugstekniker. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra faderen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1853, svinestald fra omkr. 1950 samt lade og maskinhus begge fra 1950. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1
traktor, andel i mejetærsker, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til gylleudkørsel.

ØSTERBYVEJ 11, "KAROLINEGÅRD", ABILD, 6270 TØNDER, tlf. 74-721128.
GUNNAR HELGE HANSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1942, søn af Johanne Christiane
og Carl Marius Hansen, gift d. 12.-5.-1972 med Kirstine Demant, medhjælpende hu
stru, født d. 1.-9.-1948, datter af Inge og Thies Demant. Parret har børnene: Mads,
født d. 7.-11.-1972, Morten, født d. 2.-4.-1975, Martin, født d. 25.-6.-1983 og Hanne,
født d. 1.-5.-1985.
G.H.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen
for Slogs Herreds Landboforening og D.L.G. i Agerskov. Han forpagtede gården fra
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1971 til overtagelsen d. .1.-4.-1977 fra Carsten Hansen.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1914 senere ombygget til farestald og foderlade, svinestalde fra 1977, 1978 og 1986, kombineret lade og maskinhus fra 1986 samt 2 gylle
tanke. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres 3.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til gylleudkørsel. På gården er ansat 1 medhjælper.
G.H.H. ejer og driver også Gallehus Skovvej 5, 6270 Tønder. Ejendomsskyld 920.000.
Areal 21 ha. Denne gård drives sammen med Østerbyvej 11.
ØSTERBYVEJ 13, SØNDER OKLAND, 6270 TØNDER, tlf. 74-721580.
ANDERS NISSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1939, søn af Pauline og Andreas Nissen.
A.N. er telefonarbejder. Han overtog gården d. 31.-12.-1972 fra faderen, der byggede
den som statshusmandsbrug i 1936.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 13,8 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1936, lade fra 1936 senere ombygget til stald samt maskinhus fra
1977. Gården drives med en besætning på 16 kvier, 24 slagtekalve, 1 årsammeko og 1
ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 7 årssøer, der sælges 150 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTERBYVEJ 19, SØNDER OKHOLM, 6270 TØNDER, tlf. 74723667.
MARY JESSEN, gårdejer, født d.
4.-7.-1934, datter af Anna og
Emanuel Dahl, gift d. 8.-10.-1954
med Christian Jessen, vejformand,
født d. 4.-10.-1928, søn af Mar
garethe og Peter Jessen. Parret
har børnene: Peter, født d. 21.10.-1955, Knud Erik, født d. 26.8.-1959, Anne Grethe, født d.
3.-12.-1962 og Hans Jørgen, født d. 5.-3.-1967.
C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. M.J. overtog gården d. 1.-6.-1986 fra Jens
Abild Petersen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1939 og løsdriftsstald til ammekøer fra 1989. Gården
drives med en besætning på 20 årsammekøer, 10 ungdyr og 20 slagtekalve af Kød
kvægsrace samt en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

0STERGÄRDSVEJ 2, LYDERSHOLM, 6270 TØNDER, tlf. 74734268.
PAUL PETERSEN, gårdejer, født
d. 14.-2.-1921, søn af Clara So
phie og Asmus Martin Petersen,
gift d. 10.-12.-1955 med MetaLuise Petersen, medhjælpende
hustru, født d. 26.-4.-1933, dat
ter af Ingeborg og Heinrich Pe
tersen. Parret har døtrene: In
ken, født d. 6.-4.-1957, Heike

-252Sophie, født d. 17.-11.-1962 og Anne-Christel, født d. 26.-12.-1965.
P.P. forpagtede gården fra d. 1.-1.-1956 til overtagelsen d. 1.-1.-1961 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1906.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 80,2 ha., heraf 3,5 ha. skov og 12 ha. eng. Der er
bortforpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1906 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en
besætning på 8 årsammekøer, 12 ungdyr og 1 tyr af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ØSTERGÅRDSVEJ 11, LYDERSHOLM, 6270 TØNDER, tlf. 74734248.
MONA BRUHN, gårdejer, født d.
18.-6.-1959, datter af Else og
Nicolai Peter Nicolisen, gift d.
3.-7.-1982 med Dieter Bruhn, spe
cialarbejder, født d. 1.-2.-1959,
søn af Louise og Hans Bruhn.
Parret har børnene: Nicole, født
d. 30.-10.-1981, Karina, født d.
6.-3.-1983, Christian, født d. 31.10.-1984, Veronika, født d. 11.9.- 1986 og Linda, født d. 27.-10.-1988.
M.B. overtog gården d. 1.-10.-1989 fra faderen, som selv har bygget den.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 22 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1953, kombineret svinestald og lade fra 1953 senere ombygget til kvæg af
flere gange samt kombineret lade og maskinhus fra 1975. Gården drives med en be
sætning på 18 årskøer og 20 ungdyr af racerne RDM og SDM samt 1 årsammeko og 1
ungdyr af racen Charolaiskryds, desuden er der 70 moderfår, 1 hest, 1 ged samt lidt
høns og gæs. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

ÅBENRÅVEJ 1, "TØNDERMARK", 6270 TØNDER, tlf. 74-722394.
HENRIK PETERSEN, landmand, født d. 1.-7.-1962, søn af Anne og Hans Petersen.
H.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen
i 1935 som en udstykning fra Korntvedvej 15, 6270 Tønder.
Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 10 ha. er mose. Der er
forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1935 bruges idag til kalve, spaltestald til ungdyr fra 1969, svinestald fra 1950,
løsdriftsstald fra 1974, lade fra 1935, maskinhus fra 1984, foderlade fra 1977 og inden
dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 110 årskøer og 140 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 gummiged samt staldvarme til stuehus. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester, 1 skoleelev og 1
deltidsmedhjælper.

ÅBENRÅVEJ 5, "SKRUP", STORE EMMERSKE, 6270 TØNDER, tlf. 74-734282.
HANS CHRISTIAN TYGESEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1956, søn af Cathrine og Ene
voldt Tygesen, gift d. 30.-3.-1985 med Margit Louise Petersen, hjemmehjælper, født d.
24.-7.-1954, datter af Ingrid Dorthea og Niels Sandholdt Petersen. Parret har børnene:
Kim, født d. 4.-12.-1985 og Monica, født d. 3.-10.-1988.
H.C.T. har været på Korinth og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.1.-1980 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 16 ha.
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stald fra 1934 ombygget til ko- og ungdyrstald i 1982, svinestald fra 1934 ombygget
til kalvestald i 1988, hestestald senere ombygget til svin, foderhus samt kombineret
lade og maskinhus begge fra 1982 samt gylletank. Gården drives med en besætning på
45 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 gummiged. Maskinstation bruges til høst
og gylleudkørsel.

ÅBENRÅVEJ 24, "STENBJERG", STORE EMMERSKE, 6270 TØNDER, tlf. 74-734283.
PETER CHRISTIAN TYGESEN og PETER HANSEN TYGESEN, gårdejere. P.C.T. er
født d. 26.-4.-1924, gift med Karen Tygesen, født d. 1.-11.-1933. Parret har børnene:
Peter, født d. 15.-11.-1954, Minna, født d. 15.-10.-1957 og Henning, fød d. 27.-6.1959.
P.C.T. driver gården som et I/S sammen med sønnen Peter Hansen Tygesen. P.H.T.
har været på Borris og Gråsten landbrugsskoler. Far og søn har siden d. 1.-1.-1979
drevet gården som et I/S. Nuværende ejere er 3. og 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 18,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1780 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret heste- og kvægstald fra 1925 delvis ombygget til kvæg i 1961, svinetald
fra 1925, kostald fra 1974, spaltestald til ungdyr fra 1969, lade fra 1976, maskinhuse
fra 1966 og 1988, foderhus fra 1982, 2 gylletanke samt 1 uden- og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af
racerne DRK og SDM samt en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 300 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 5 traktorer,
1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri, staldvarme til stuehus samt 2 tørre
vogne til korn. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
P.C.T. bor i et parcelhus i Tønder.
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VOJENS KOMMUNE

ABKÆRVEJ 33, "VEDMOSEGÅRD",
OVER JERSTAL, 6500 VOJENS,
tlf. 74-547194.
HANS PEDER MADSEN, gårdejer,
født d. 10.-3.-1919, søn af Karen
Sophie og Kristen Nissen Madsen,
gift d. 16.-11.-1955 med Alma
Irene Fallesen, medhjælpende hu
stru, født d. 11.-9.-1935, datter
af Anne og Falle Fallesen. Par
ret har børnene: Olga, født d.
27.-7.-1954, Falle Kristian, født
d. 2.-12.-1956, Knud, født d. 11.9.-1958, Hans Aage, født d. 12.-8.-1961 og Arne, født d. 16.-2.-1966.
H.P.M. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-7.-1956 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1859.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 16 ha., heraf 2 ha. hede. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1859 og senest restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1858 og 1959, svinestalde fra 1859 og 1959, lader fra 1913 og 1934
samt maskinhus fra 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af lucerne. Der er 1 traktor.

ABKÆRVEJ 37, ABKÆR, 6500
VOJENS, tlf. 74-547184.
CARSTEN HANSEN JACOBSEN,
gårdejer, født d. 22.-8.-1922, søn
af Nicoline og Casper Hansen
Jacobsen, gift d. 8.-12.-1946
med Erna Bruun, medhjælpende
hustru, født d. 6.-7.-1923, datter
af Signe og Johannes Bruun.
Parret har børnene: Bent, født
d. 23.-8.-1947, Leif, født d. 10.7.-1951, Lis, født d. 13.-3.-1955
og Inga, født d. 27.-8.-1962.
C.H.J. er værktøjsopstiller og har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården
d. 1.-5.-1952 fra Ernst Ladegård.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 13 ha., der er bortforpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1926 og 1968, svinestald og lade begge fra 1926 samt maskinhus fra 1973. Der
er 1 traktor og træfyr.
ABKÆRVEJ 104, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS.
JAN DEMMER. Omtales under Rudebækvej 2, Skovby, 6500 Vojens.
J.D. overtog gården d. 15.-2.-1990 fra Troels Hans Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf 10 ha. eng og mose.
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kvægstalde fra 1930 og 1979 samt lade. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1
gummiged.
J.D. ejer og driver også "Rudebækgård", Rudebækvej 2, Skovby, 6500 Vojens.

ADELVEJ 4, BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871286.
AAGE PETERSEN, gårdejer, født d. 2.-12.-1919, søn af Augusta og Peter Christian
Petersen, gift d. 11.-11.-1950 med Anna Rasmussen, medhjælpende hustru, født d.
16.-10.-1926, datter af Karen og Benth Rasmussen. Parret har børnene: Peter, født d.
12.-4.-1953 og Karen, født d. 15.-8.-1956.
AA.P. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-10.-1950 fra Jens Fogh.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1926 og 1959
samt lade og maskinhus begge fra 1959. Gården drives med en besætning på 10 ungdyr
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 1
traktor, 1 markvandingsanlæg og plansilo.

ADELVEJ 10, "ØSTERGÅRD",
BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871151.
MATHIAS SKOV BRAM, gårdejer,
født d. 12.-11.-1953, søn af Emi
lie og Mathias Jessen Bram, gift
d. 12.-11.-1983 med Ulla Nicolaisen, sygeplejerske, født d. 17.-4.1957, datter af Marie og Nicolai
Nicolaisen. Parret har børnene:
Anni, født d. 1.-1.-1982, Lars
Mathias, født d. 31.-5-1984 og
Jacob Nicolai, født d. 15.-4.-1988.
M.S.B. er driftleder fra Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården
d. 1.-1.-1979 og resten d. 1.-1.-1988 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1875.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 78 ha., heraf 4,5 ha. skov og 4,5 ha. eng. Der er
forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1898 og 1975, lade fra 1898, maskinhuse fra 1954 og 1986, foderhus
fra 1990 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 90
ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 moderfår. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo, tårnsilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1
fodermester.

ADELVEJ 11, LUNDSBÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871279.
HANS L. HANSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1928, gift d. 25.-5.-1957 med Else Hansen,
husmor, født d. 7.-5.-1935. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 1.-4.-1959 og Ole,
født d. 24.-7.-1961.
H.L.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Hans
Grønnebæk.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1944 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af gammel
stald ændret til værksted og lager samt lade fra 1990. Gården drives med en besæt
ning på 50 moderfår af racen Texel samt 15 bifamilier. Planteproduktionens salgsafgrø
de er ærter. Der er 1 traktor og 1 markvanindingsanlæg.
ADELVEJ 13, "STUTTERI ADELHØJ", LUNDSBÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871599.
LILLY NIELSEN og ELIN QUIST, landmænd. L.N. er født d. 21.-3.-1932, datter af
Marie og Ernst Nielsen. E.Q er født d. 11.-6.-1945, datter af Edith og Jørgen Kristian
Jørgensen. E.Q. har børnene: Tom, født d. 28.-8.-1965 og Helle, født d. 20.-6.-1967.
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Quist er pædagog. De to ejere
overtog gården i juli 1975 fra
Ilse og Aage Nielsen.
Areal 14,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1887 og
løbende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1887
moderniseret og ændret til heste
i 1973, lade fra 1887 modernise
ret i 1976 samt maskinhus fra
1980. Gården drives med en be
sætning på 4 avlshopper, 1 avlshingst og 4-6 ungheste af racen OX Fuldblod. Plante
produktionens salgsafgrøder er rug, byg og raps. Der er 1 traktor samt solenergianlæg.
ADELVEJ 16, "VESTBO", LUNDS
BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74871451.
HENRY ANDRESEN, gårdejer,
født d. 28.-4.-1939, søn af Anne
Kathrine og Mandus Andresen,
gift d. 8.-3.-1969 med Sonja We
stergaard, medhjælpende hustru,
født d. 29.-7.-1943, datter af
Elisabeth og Hans Westergaard.
Parret har sønnerne: Jens, født
d. 24.-1.-1964, Hans Ole, født d.
18.-6.-1969, Søren, født d. 16.-6.-1970 og Kasper, født d. 1.-1.-1976.
H.A. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Anne og
Søren Thaysen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 1 ha. er eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret fra 1974-75. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937 ændret til kalve i 1975, kvægstald fra 1974-75, lade fra 1937 og maskin
hus fra 1952. Gården drives med en besætning på 41 årskøer, 40 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine og korn
silo. På gården er ansat 1 medhjælper.
H.A. ejer og driver også Adelvej 18, 6500 Vojens.

ADELVEJ 18, "ESKELY", LUNDS
BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 71871451.
HENRY ANDRESEN. Omtales
under Adelvej 16, 6500 Vojens.
H.A. overtog gården i 1990 fra
Ole Hansen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17
ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1933
og restaureret fra 1988-90. Avls
bygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald fra 1933 æn
dret til svinestald i 1988, svinestald og maskinhus begge fra 1975 samt lade fra 1933.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede og byg.
H.A. ejer og driver også Adelvej 16, 6500 Vojens.
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SBÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74871488.
INGVARD SCHMIDT, gårdejer,
født d. 4.-4.-1955, søn af Christi
na og Mads Nielsen Schmidt, gift
d. 2.-12.-1978 med Margit Peter
sen Schytt, hjemmehjælper, født
d. 1.-4.-1958, datter af Ingrid og
Jeppe Schytt. Parret har døtrene: Tine, født d. 1.-6.-1979, Per
nille, født d. 10.-3.-1985 og
Charlotte, født d. 10.-5.-1986.
I.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1913.
Areal 65 ha., heraf 2 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1885 og senest restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1830 og 1968, kyllingehus fra 1988, lade fra 1968, maskinhus fra 1973
og foderhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM samt en kyllingeproduktion på 280.000 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, udendørs fodersilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til
stuehus. På gården er ansat I medhjælper. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

ADELVEJ 20, LUNDSBÆK, 6500
VOJENS, tlf. 74-871277.
EJNAR SAX NIELSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1931, søn af Karen
og Bertel Sax Nielsen, gift d.
18.-12.-1953 med Christina Skov,
medhjælpende hustru, født d. 4.6.-1933, datter af Margrethe og
Lauritz Skov. Parret har døtre
ne: Margit, født d. 25.-9.-1954
og Karen, født d. 10.-3.-1957.
E.S.N. har været på landbrugskur
sus via Landboforeningen. Han
overtog gården d. 1.-1.-1964 fra svigermoderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1928.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 24 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928, lade fra
1956 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr
og 10 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 trak
torer og 1 markvandingsanlæg.

ADELVEJ 22, "SKODSBJERG",
LUNDSBÆK, 6500 VOJENS, tlf.
74-540490.
DETLEF KNUDSEN, gårdejer,
født d. 26.-10.-1950, søn af Thy
ra og Hans Knudsen, gift d. 12.7.-1975 med Lone Nørgaard, ad
vokatsekretær, født d. 22.-9.1952, datter af Helga og Peter
Nørgaard. Parret har børnene:
Lars, født d. 9.-8.-1972, Ole,
født d. 6.-9.-1977 og Anette,
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født d. 6.-7.-1986. D.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i
1980 fra Minna S. Petersen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 68 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1825 og løbende restaureret, desuden er der et aftægtshus fra
1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1825 udvidet i 1973, svinestald fra 1962
moderniseret i 1972, lade fra 1952 og maskinhus fra 1825. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
raps, ærter og græs til tørring. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo
samt varm og kold lufts plantørreri.
ADELVEJ 27, "LUNDSKOVGÅRD",
LUNDSBÆK, 6500 VOJENS, tlf.
74-871416.
PAUL ERIK SKOV, gårdejer,
født d. 13.-5.-1962, søn af Char
lotte og Chresten Skov.
P.E.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-8.-1986 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
44 ha., heraf 4,5 ha. skov og 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1948 og 1969, lade fra 1905 og maskinhus fra 1954. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm
lufts korntørreri.

ADELVEJ 29, "LUNDSBÆKGÅRD", LUNDSBÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871137.
LUDVIG CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1954, søn af Anne og Carl Chris
tensen, gift d. 1.-8.-1981 med Jette Winther Nymand, pædagog, født d. 21.-7.-1958,
datter af Birgit og Hans Nymand. Parret har sønnerne: Simon, født d. 23.-2.-1985 og
Thomas, født d. 4.-11.-1988.
L.C. overtog gården d. 1.-7.-1991 fra Hans L. Hansen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 68 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 ændret til
svinestald i 1978, fedesvinestald fra 1971, garage fra 1940, lade fra 1914, maskinhus
fra 1973 og gastæt kornsilo. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der
sælges 400 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, græsfrø og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo,
varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.

ADELVEJ 31, "KLEJNBJERG",
LUNDSBÆK, 6500 VOJENS, tlf.
74-541265.
MADS FOGH SCHULTZ, gårdejer,
født d. 3.-8.-1916, søn af Inge
Marie og Matin Schultz, gift d.
12.-11.-1946 med Anne Margre
the Fredsted, medhjælpende hu
stru, født d. 22.-12.-1921, datter
af Anne og Bertel Fredsted. Par
ret har børnene: Martin, født d.
18.-2.-1949, Kamma, født d. 27.7.-1950 og Anne Marie, født d. 21.-11.-1954.
M.F.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1946 fra
William Sørensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. skov.
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kvægstald fra 1906, lade fra 1949 og maskinhus fra 1961. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

ADELVEJ 33, "ELMELY",
JEGERUP FRIHED, 6500
VOJENS, tlf. 74-541571.
CHRISTIAN SCHMIDT, gård
ejer, født d. 30.-3.-1919.
Jenny Schmidt, husbesty
rer, født d. 13.-8.-1921.
C.S. og J.S. er børn af An
ne Marie og Hans Christi
an Schmidt.
C.S. overtog gåden i 1947
fra moderen. Nuværende
ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 1,5 ha. er eng. Der er
bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, svinestald
fra 1965, garage fra 1942 og lade. Der er kornsilo på gården.
ADELVEJ 34, JEGERUP FRIHED, 6500 VOJENS, tlf. 74-541277.
MARKUS ANDREAS CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1928, søn af Anne Mar
grethe og Bahne Christiansen, gift d. 27.-9.-1952 med Klara Christine Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 13.-8.-1927, datter af Christine Margrethe og Johan Chri
stian Hansen. Parret har børnene: Anne Christine, født d. 9.-9.-1953 og Bahne, født d.
9.-7.-1956.
M.A.C. har været på landbrugskursus via Husmandsforeningen. Han overtog gården d.
1.-11.-1959 fra faderen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 14 ha., der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1851 og senest restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1931, lade fra 1955 samt maskinhuse fra 1943 og 1960. Der er 1 trak
tor, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
ADELVEJ 35, "FRIHED", JEGE
RUP FRIHED, 6500 VOJENS,
tlf. 74-541739.
CLAUS CARSTENS, gårdejer,
født d. 13.-12.-1952, søn af Rosa
og Holger Carstens, gift d. 28.3.-1981 med Margit Schmidt Ras
mussen, pædagog, født d. 2.-8.1956, datter af Solvej og Johan
nes Schmidt Rasmussen. Parret
har børnene: Carina, født d. 2.12.-1981, Runa, født d. 8.-12.1984 og Claus Christian, født d. 27.-4.-1988.
C.C. har været på Gråsten Landbrugsskole og er formand for Tysk Landboforenings
Svineudvalg. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 37 ha., heraf 1 ha. eng og 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1915 ændret til svin i 1970 og moderniseret til farestald i 1987,
klimastald fra 1973, goldsostald fra 1979, kornlade og tørreri fra 1956-57 moderni
seret i 1989, maskinhus fra 1974 og gylletank, desuden er der en tømmerlade fra det
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neproduktion på 210 årssøer, der sælges 4.200 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, byg, rug, raps og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, 1 plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt
halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.
C.C. ejer og driver også Kraftmosevej 2, 6500 Vojens.

ADEL VEJ 37, "VESTERBORG",
JEGERUP FRIHED, 6500 VOJENS,
tlf. 74-541476.
JØRGEN PETERSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1950, søn af He
lene Marie og Hans Petersen,
gift d. 10.-3.-1973 med Anne
Grethe Mygdal Andersen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.-4.-1952,
datter af Margrethe Elise og Car
lo Mygdal Andersen. Parret har
døtrene: Lene, født d. 17.-11.1972, Jane, født d. 24.-7.-1977 og Anne, født d. 27.-11.-1979.
J.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra
faderen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 72 ha., heraf 3 ha. skov samt 1 ha. sø og mose. Der
er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1967 og 1971,
lade fra 1941, maskinhus fra 1981, foderhus fra 1978, 2 gylletanke og 1 indendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 63 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.

ADELVEJ 38, JEGERUP FRIHED,
6500 VOJENS, tlf. 74-541399.
NIELS MARIUS BRODERSEN,
gårdejer, født d. 14.-2.-1925, søn
af Sørine og Rasmus Brodersen,
gift d. 20.-6.-1953 med Marie
Elisabeth Nørgaard, medhjælpen
de hustru, født d. 7.-3.-1932,
datter af Chatrine og Hans Nør
gaard. Parret har børnene: Ras
mus Erik, født d. 7.-5.-1954,
Else Katrine, født d. 15.-1.-1957
og Kirsten, født d. 5.-6.-1959.
N.M.B. har været på landbrugskursus via Landboforeningen, han er medlem af Menig
hedsrådet og af bestyrelsen for Haderslev Mælkecentral og har været vurderingsmand
i Vojens i 12 år. Han overtog gården d. 1.-11.-1957 fra Ingvard Olesen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 28 ha., der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1938 restaureret og tilbygget senest i 1984. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1938, 1962 og 1976, lade fra 1970 og maskinhus fra 1938.
Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 40 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.
ADELVEJ 40, "SØNDERGÅRD", JEGERUP FRIHED, 6500 VOJENS, tlf. 74-541392.
POUL JENSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1921, søn af Sofie og Niels Peter Jensen, gift
d. 29.-3.-1950 med Kamelie Linnet Sønniksen, medhjælpende hustru, født d. 27.-9.1924, datter af Christiane og Anton Sønniksen. Parret har børnene: Anton, født d.
18.-2.-1951, Karen Sofie, født d. 22.-8.-1952, Christiane, født d. 8.-6.-1954, Maja, født
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Niels Peter og Tove, født d.
23.-1.-1962.
Poul Jensen har været på land
brugskursus via Landboforeningen.
Han overtog gården d. 25.-10.1955 fra Jørgen Krogh.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
43 ha., heraf 3,5 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført i 1910. Avls
bygningerne består af kvægstalde
fra 1910 og 1964, lade fra 1910 samt maskinhuse fra 1942 og 1970. Gården drives med
en besætning på 27 årskøer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BALLEVEJ 2, BÆK NØRREMAK,
6500 VOJENS, tlf. 74-871281.
KARSTEN SLOTH, gårdejer,
født d. 6.-7.-1961, søn af Dagny
og Jens M. Sloth.
K.S. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-5.-1987 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
37 ha., heraf 1,5 ha. skov og
eng. Der er forpagtet 57 ha.
Stuehuset er genopført efter
brand i 1969. Avlsbygningerne
består af kvægstald og foderhus begge opført efter brand i 1981, lader fra 1979 og
1988, maskinhus fra 1988, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives
med en besætning på 53 årskøer, 65 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer og 1 markvandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BALLEVEJ 4, BÆK, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871283.
JENS og INGER JENSEN, gård
ejere. J.J. er født d. 6.-2.-1928,
søn af Anna og Hans Jensen, gift
d. 9.-5.-1954 med Inger Stampe,
født d. 6.-6.-1931, datter af Jacobine og Jens Stampe. Parret
har børnene: Knud, født d. 12.7.-1955, Erik, født d. 25.-4.-1957,
Kirsten, født d. 13.-8.-1960 og
Ejner, født d. 23.-3.-1963.
J.J. er medlem af Menighedsrådet. Parret overtog gården i 1954 fra J.J.'s fader.
Gården har været i slægtens eje siden 1931.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 3 ha. er eng. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1961, maskinhus fra 1967, foderhus fra 1947, gylletank og garage. Gården drives
med en besætning på 37 årskøer, 50 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
tårnsilo, varm og kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er
ansat 1 medhjælper.
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PEDER ELLEGÄRD, gårdejer, født d. 5.-9.-1941, søn af Sigrid og Karlo Ellegård, gift
d. 25.-10.-1969 med Bente Nielsen, husmor/rengøringsassistent, født d. 5.-9.-1943,
datter af Ellen og Arnold Nielsen. Parret har døtrene: Connie, født d. 19.-9.-1970 og
Laila, født d. 1.-5.-1977.
P.E. arbejder hos Brdr. Gram i Vojens og har været på Vinding Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-10.-1969 fra Lene og Jesper Schmidt. Areal 15 ha., heraf 4 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af svinestald og garage begge
fra 1931 samt maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
markvandingsanlæg.
BALLØJVEJ 1, KOLSNAP, 6500
VOJENS, tlf. 74-871410.
HELGA MARIE og NIELS NIEL
SEN, gårdejere.
H.M.N. er født d. 24.-11.-1921,
datter af Mathilde og Kresten
Skrøder, gift d. 21.-5.-1943 med
Niels Nielsen, født d. 16.-10.1915. Parret har døtrene: Karen
Margrethe, født d. 14.-11.-1945
og Ingrid, født d. 6.-9.-1949.
Parret overtog gården i 1974 fra
H.M.N.'s forældre. Nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880 samt kom
bineret lade og stald.
N.N. ejer og driver også "Kolsnapgård", Kolsnapvej 11, 6500 Vojens.
BALLØJVEJ 2, "LUNDSGAARD", KOLSNAP, 6500
VOJENS.
CHRISTIAN D. BRANDT,
gårdejer, født d. 1.-4.-1959,
søn af Aase og Harald Dy
bro, gift d. 24.-7.-1982
med Susanne Brandt, agro
nom, født d. 29.-6.-1961,
datter af Elin og Knud
Brandt. Parret har børne
ne: Gregers, født d. 20.-10.1987 og Heidi, født d. 18.4.-1990. C.D.B. og S.B. har begge været på Malling Landbrugsskole. C.D.B. overtog
gården d. 10.-2.-1988 fra Johannes Aagaard.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 53,8 ha., heraf 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1856 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
svinestald fordelt i 3 bygninger fra 1856 restaureret i 1924, garage og fyrrum, lade og
maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, besætningen er ny
startet, og alle smågrisene skal opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.

BILLUNDVEJ 24, 6500 VOJENS.
MATHIAS FALLESEN NØRGAARD. Omtales under Haderslevvej 2, 6500 Vojens.
M.F.N. overtog gården i 1960 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1680.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1960. M.F.N. ejer og driver også Haderslevvej 2, Jegerup, 6500 Vojens.
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BILLUNDVEJ 26, JEGERUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-541572.
HANS PETER HANSEN, landmand, født d. 20.-3.-1949, søn af Johanne Petrine og
Peter Jensen Hansen, gift d. 6.-8.-1983 med Bente Fuglsang Bertelsen, hjemmehjæl
per, født d. 15.-6.-1953, datter af Mary og Frede Bertelsen. Parret har børnene: Ste
fan, født d. 14.-2.-1975, Betina, født d. 21.-4.-1981 og Jakob, født d. 6.-9.-1985.
H.P.H. er maskinarbejder og har været på Midtjysk Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1977 fra faderen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. juletræer.
Stuehuset er opført i 1932 og udvidet i 1986. Avlsbygningerne består af ungkreatur
stald og lade begge fra 1980 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 6
årsammekøer og 6 undyr af racerne Limousine og SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er kartofler, kål, rug, byg og ærter. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.
BILLUNDVEJ 28, "BRUNSGÅRD",
JEGERUP MARK, 6500 VOJENS,
tlf. 74-541393.
IVER IVERSEN, gårdejer, født d.
30.-12.-1934, søn af Katrine og
Jørgen Th. Iversen, gift d. 9.7.-1966 med Asta Nørgaard, med
hjælpende hustru, født d. 17.-8.1943, datter af Cathrine og Hans
Nørgaard. Parret har børnene:
Karin, født d. 25.-4.-1967, Jørn,
født d. 25.-3.-1969 og Finn, født
d. 27.-6.-1975.
LI. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-7.-1966 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf 1 ha. skov og 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1931 og 1973, lade fra 1943, maskinhuse fra 1952 og 1977 samt foderhus
fra 1973. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 25 ungdyr og 22 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
BILLUNDVEJ 30, "GRØNVANG", KESTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-504455.
SONJA FALLESEN DUUS, bogholder, født d. 9.-8.-1947, datter af Edith og Peter Fal
lesen, gift d. 12.-9.-1975 med Erik Duus, maskinmester, født d. 23.-7.-1949, søn af
Astrid og Helmut Duus. Parret har døtrene: Helle, født d. 3.-10.-1968 og Eva, født d.
26.-6.-1971.
S.F.D. overtog gården d. 1.-5.-1985 fra faderen, som købte den i 1941.
Areal 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og restaurert fra 1985-86. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, minkhaller fra 1985 og 1987, lade fra 1955 og gylletank. Gården drives
med en minkbestand på 150 avlsdyr. Der er 2 traktorer og 1 minkfoder maskine.
BILLUNDVEJ 35, "KESTRUPGÅRD", KESTRUP, 6560 SOM
MERSTED, tlf. 74-504480.
NIS HESSELBERG PETERSEN,
gårdejer, født d. 22.-2.-1942, søn
af Cathrine og Jørgen Petersen,
gift d. 5.-2.-1966 med Betty Ka
thrine Andresen, medhjælpende
hustru, født d. 22.-8.-1945, dat
ter af Inger Margrethe og Bertel
Otto Andresen. Parret har børnene: Bittina, født d. 4.-2.-1968
samt tvillingerne Jørgen og Bertel, født d. 21.-1.-1971.
N.H.P. overtog gården i 1972 fra faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården.

-265-

Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af garage og værksted fra 1980,
maskinlade fra 1978 og kornlade, desuden er der en gammel lade udenfor byen. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, rug og hvede.
Der er 9 traktorer, 2 mejetærskere, 1 plansilo samt varm og kold lufts gennemløbs
tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
BJERNDRUPVEJ 1, "NØRRETOFT", 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-504212.
SØREN PETERSEN, gårdejer,
født d. 23.-4.-1941, søn af Kir
stine og Oluf Petersen, gift d.
1.-4.-1971 med Karen Lund, sy
geplejerske, født d. 28.-1.-1949,
datter af Rikke og Peter Lund.
Parret har sønnerne; Flemming,
født d. 5.-1.-1972, Carsten, født
d. 1.-2.-1976 og Claus, født d.
19.-4.-1978.
S.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1970 fra faderen.
Gården har været i slægtens eje fra omk. 1900. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 58
ha., heraf tilkøbt 32 ha., 13 ha. er skov. Der er forpagtet 85 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1938 restaureret og udvidet i 1968, lade fra 1973, maskinhus fra 1985 og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri, staldvarme til
stuehus samt vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper.
S.P. ejer og driver også Laurids Skovsvej 5, 6500 Vojens.

BJERNDRUPVEJ 3, "BAKKELY", 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504795.
FLEMMING PETERSEN, maskinfører, født d. 9.-6.-1966, søn af Dagny og Anton Peter
sen, bor sammen med Helle Charlotte Lindbeck Jensen, hjemmehjælper, født d. 29.9.-1965, datter af Marianne og Bjarne Kent Kristensen.
F.P. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Martha og Laurids Holm.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 12,5 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 samt lade og
garage. Der er 1 halmfyr på gården.
BJERNDRUPVEJ 4, "SKOVVANG", SOMMETSTEDSKOV, 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-504779.
SVEND ERIK SIMMELSGAARD, videnskabelig medarbejder ved Statens Planteavls
forsøg, født d. 16.-1.-1945, søn af Mary og Johannes Simmelsgaard, gift d. 28.-3.-1970
med Birthe Beck Jørgensen, husholdningslærer, født d. 3.-8.-1948, datter af Ruth og
Michael Beck Jørgensen. Parret har børnene: Inge Merete, født d. 13.-5.-1972, Anne
Mette, født d. 18.-4.-1975 og Marie Louise, født d. 8.-8.-1980.
S.E.S. er deltidslandmand og uddannet agronom. Han overtog gården d. 1.-8.-1978 fra
Verner Andersen. Bjerndrupvej 6 blev d. 1.-4.-1985 overtaget fra Christian Frederik
Hansen, de 2 gårde er nu lagt sammen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 1 ha. er skov og eng. Der er
bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og senest restaureret i 1986. I 1982 blev 110 m2 stald
indraget til beboelse, de resterende 90 m2 stald er indrettet til depot, desuden er der
garage og værksted samt maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, hvede, vinter- og vårbyg samt ærter. Der er 1 traktor, og maskin
station bruges til mejetærskning.
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BJERNDRUPVEJ 8, "SKOVTYST", 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504521.
KARL JENSEN, landmand, født d. 25.-3.-1937, søn af Karen Bikjær, gift d. 11.-5.1963 med Johanne Margrethe Lorenzen, husassistent, født d. 10.-4.-1945, datter af
Christian Lorenzen. Parret har døtrene: Karen Margrethe, født d. 28.-12.-1963 og
Mette Marie, født d. 21.-2.-1966.
K.J. overtog gården i 1964 fra svigerfaderen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 9 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1942 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en besætning på 31 årskøer og 31 ung
dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker.
BJERNDRUPVEJ 9, SOMMERSTEDSKOV, 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-504127.
KARIN og HANS JØRGEN BER
TELSEN. K.B. er køkkenassistent,
født d. 23.-8.-1951, datter af
Marta og Laurids Holm, gift d.
24.-6.-1972 med H.J.B., smede
svend, født d. 10.-4.-1947, søn af
Christine og Hans Bertelsen. Par
ret har børnene: Marlene, født d.
7.-10.-1974 og Allan, født d. 16.9.-1976.
H.J.B. er deltidslandmand. Parret overtog gården d. 15.-4.-1981 fra Svend Petersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 13,6 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1938 og lade fra 1980. Gården drives med en besætning på 20 ungdyr af
racen SDM samt 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, kold lufts korntørreri samt halmfyr.

BOELS VEJ 2, "BJØRNSMAJ", KØGELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-545289.
KURT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1943, søn af Anne og Egon Jørgensen, gift
d. 29.-10.-1966 med Karen Margrethe Warming Olesen, hjemmehjælper, født d. 1.12.-1945, datter af Marie og Otto Olesen. Parret har børnene: Ruth, født d. 25.-9.1967, Lis, født d. 15.-9.-1969, Bjarne, født d. 9.-2.-1977 og Else, født d. 9.-5.-1979.
K.J. er minkavler og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1967 fra Niels Alfred Sørensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1720 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består
af lade genopført efter brand i 1984 samt maskinhus fra 1976. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn, raps og lucerne. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri.
BREGNEHØJVEJ 5, "NØRREGÅRD", ARRITLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-547280.
CHRISTIAN MØLLER, gårdejer, født d. 23.-4.-1920, søn af Jens Møller, gift d. 13.6.-1945 med Anne Fogh, medhjælpende hustru, født d. 13.-1.-1920, datter af Kathrine
og Hans Christian Fogh. Parret har børnene: Kathrine, født d. 20.-12.-1945, Jens, født
d. 20.-1.-1947, Signe, født d. 2.-5.-1948, Hans Christian, født d. 13.-1.-1953, Anker,
født d. 4.-10.-1954 og Bente, født d. 16.-11.-1953.
C.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1954 fra
Anton Schmidt.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og restaureret i 1915. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1923 og 1965, lade og maskinhus begge fra 1923 samt hønsehus fra 1965.
Gården drives med en besætning på 12 slagtekalve af blandet race samt en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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GÅRD", HØGELUND, 6500 VO
JENS.
MARTIN NIELSEN, gårdejer,
født d. 27.-3.-1950, søn af Carlo
Ravn Nielsen, gift d. 30.-5.-1981
med Ebba Birgitte Madsen, syge
hjælper, født d. 14.-7.-1957, dat
ter af Elise og Mogens Madsen.
Parret har sønnen Peter Nikolaj.
M.N. har været på Haslev Land
brugsskole. E.B.M. er formand
for Vedsted Husholdningsforening. M.N. overtog gården d. 11.-12.-1971 fra Carl Peter
sen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1849 og nyopført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1968 og 1979, lade fra 1987, maskinhus fra 1974, foderhuse fra 1968 og 1987 samt
gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 40 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

BREGNSLETVEJ 1, "BREGNSLETGÅRD", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-545566.
ELLEN KIRSTEN JOHNSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1951, datter af Jes Jensen, gift
d. 12.-5.-1979 med Jens Jacob Johnsen, gårdejer, født d. 28.-3.-1955, søn af Svend
Johnsen. Parret har sønnerne Jens Jørgen, født d. 10.-6.-1980 og Claus, født d. 29.10.-1983. J.J.J. er tømrer. Parret overtog gården d. 10.-6-1983 fra Anne K. Andersen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 42,9 ha., heraf 2,8 ha. skov og 3 ha. mose. Der er
forpagtet 42,8 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald samt kombineret lade og stald begge fra 1885, svinestalde fra 1974 og 1984
samt gylletank. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 3 ungdyr af
racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, tårnsilo og olieopvarmet
korntørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 deltidsmedhjælper.
Parret ejer og driver også Gennervej 4, 6500 Vojens.

BRUNBJERGVEJ 7, GUNNARSGÅRD", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-545280.
LUCIE JACOBSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1916, datter af Marie og Marius Hansen,
gift d. 8.-5.-1948 med Hans Peter Jacobsen, født d. 7.-7.-1911, søn af Maren og Hans
Jacobsen. H.P.J. døde d. 27.-9.-1986. Parret fik sønnerne: Knud Jørn, født d. 22.4.-1950 og Hans Marius, født d. 13.-10.-1954.
Parret overtog gården d. 1.-1.-1938 fra H.P.J.'s fader. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. mose. Der er bort
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1951. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1870 og 1954, lade fra 1954 samt maskinhuse fra 1870 og 1953. På gården
er der 1 pony. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo.
BRØKKELHUSVEJ 5, HAMMELEV, 6500 VOJENS, tlf. 74-507149.
EHLER KNUDSEN, gårdejer, født d. 21.-8.-1952, søn af Bothilde Selmer og Nis Stef
fensen Knudsen, gift med Birgitte Toftelund Kjær, forretningsassistent, født d. 8.7.-1961, datter af Hertha og Johannes Kjær.
E.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1927.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 54 ha., heraf 4 ha. skov og 13 ha. eng. Der er for
pagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1951 og 1984,
lade fra 1930, maskinhus fra 1986, foderhus fra 1984 og udendørs køresilo. Gården
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drives med en besætning på 65 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 tårnsilo samt varm og kold lufts
korntørreri. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

BRØNDLUNDVEJ 2, "BRØND
LUNDGÅRD",
BRØNDLUND,
6500 VOJENS, tlf. 74-821600.
DET DANSKE HEDESELSKAB.
D.D.H. overtog gården i 1979 fra
Jep Clausen.
Areal 96 ha., der er forpagtet 30
ha.
Stuehuset er opført i 1928. Kon
torbygninger og pakkehal er alle
opført i 1981, og maskinhus er
opført i 1982. Gården drives som
planteskole, der dyrkes udelukkende planter til brug i skov og hegn. Der er 14 trakto
rer, 6 vandingsmaskiner samt specialmaskiner til planteproduktion. På gården er ansat
40 medhjælpere. D.D.H. ejer og driver også Brøndvej 1, 6500 Vojens.
BRØNDLUNDVEJ 4, "BAKKE
GÅRD", BRØNDLUND, 6500 VO
JENS, tlf. 74-811147.
VIGGO HERMANSEN, gårdejer,
født d. 15.-10.-1936, søn af Mimmi og Viktor Hermansen, gift d.
9.-8.-1958 med Edel Clausen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-4.-1940, datter af Christine
og Frederik Clausen. Parret har
børnene: Inga, født d. 22.-9.-1958,
Ole, født d. 25.-9.-1959, Torben,
født d. 23.-9.-1966 og Kirsten Marie, født d. 27.-1.-1968.
V.H. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Jørgen Jørgensen Nissen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 32 ha., 4 ha. er skov og 15 ha. er
eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1976-77, ungdyrstald fra 1972 udvidet i 1979, kalvestald moderniseret i 1972,
maskinhuse fra 1974 og 1984, roehus fra 1974 og gastæt silo. Gården drives med en
besætning på 50 årsammekøer, 50 ungdyr og 150 slagtekalve af racerne SDM og Li
mousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og kartofler.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo samt varm og
kold lufts korntørreri.

BRØNDVEJ 2, "SANDALLUND",
BRØNDLUND, 6500 VOJENS, tlf.
74-871167.
JØRGEN SCHMIDT, gårdejer,
født d. 9.-6.-1937, søn af Mimmi
og Marinus Schmidt, gift d. 5.5.-1961 med Krista Lauritzen,
medhjælpende hustru, født d.
15.-10.-1937, datter af Anne og
Kresten Lauritzen. Parret har
børnene: Bjarne, født d. 15.-12.1962 og Grethe, født d. 29.-10.1965. J.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d.
20.-3.-1962 fra Egon Jensen.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til svinestald i
1972, svinestalde fra 1967 og 1973 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en
svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 1.525 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og industrikartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 2 kartoffeloptagere, 1 kornsilo samt varm og kold lufts korn
tørreri.
BYGADEN 8, "BREIDABLIK", JE
GERUP, 6500 VOJENS, tlf. 74541385.
JØRGEN NISSEN SCHØTT, gård
ejer, født d. 29.-11.-1932, søn af
Ingeborg og Christian Skøtt, gift
d. 9.-8.-1985 med Anne Marie
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-3.-1949, datter af Pe
tra og Jens Christensen. Parret
har børnene: Tina, født d. 18.11.-1967, Rene, født d. 19.-1.1969, Kim, født d. 5.-8.-1975 og
Anita, født d. 19.-8.-1986. J.N.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-6.-1969 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 68 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1906 og senest restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1906 ombygget i 1973, svinestalde fra 1906 og 1954, lader fra 1906 og
1979 samt maskinhuse fra 1906 og 1988. Gården drives med en besætning på 20 års
ammekøer, 20 ungdyr og 70 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter, raps og fabriksroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
BYGADEN 32, "TOFTEGÅRD", JEGERUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-541390.
JØRGEN IVER IVERSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1938, søn af Elli og Thomas Iversen,
gift d. 22.-7.-1967 med Christa Nielsen, kontorassistent, født d. 25.-4.-1941, datter af
Hertha og Christian Nielsen. Parret har børnene: Marianne, født d. 7.-2.-1969, Poul
Jørgen, født d. 15.-1.-1972 og Tanja, født d. 18.-5.-1978.
J.I.I. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra faderen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 udvidet og
moderniseret i 1969, svinestald fra 1930 udvidet og moderniseret til kreaturer i 1969,
lade fra 1930, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en besætning på
260 tyrekalve til opfedning. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 plansilo samt varm og kold lufts korn
tørreri. J.I.I. ejer og driver også Juhlsvej 6, 6500 Vojens.

BÆK NØRREMARK 3, BÆK
NØRREMARK, 6500 VOJENS,
tlf. 74-871499.
THOMAS P. THOMSEN, gårdejer,
født d. 23.-4.-1931, søn af Jo
hanne og Jacob Thomsen, gift d.
28.-3.-1964 med Agnete Anne
Poulsen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-2.-1938, datter af Gud
run K. og Karl H. Poulsen. Par
ret har børnene: Merethe, født
d. 24.-5-1960 og Arne, født d.
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4.-2.-1965. T.P.T. har været på Vinding og Odense husmandsskoler. Han overtog
gården d. 1.-11.-1960 fra Andreas Nørgård.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 36 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1965 og 1974 samt lade og maskinhus begge fra 1978. Gården drives med en
besætning på 22 årskøer og 28 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er græs til fabrik samt korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo
samt varm og kold lufts korntørreri.
BÆK NØRREMARK 7, BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871678.
FREDE HALM DAHL, gårdejer, søn af Amalie og Bendt Dahl, bor sammen med Su
sanne Petersen, dagplejemor, født d. 15.-2.-1964, datter af Pauline og Henry Petersen.
Parret har børnene: Camilla og Jacob.
F.H.D. er smed og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.4.-1991 fra faderen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og tilbygget i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1943, 1955 og 1965 samt lader fra 1958 og 1976. Gården drives med en besætning
på 24 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandings
anlæg.

BÆK NØRREMARK 8, "GODSET", BÆK NØRREMARK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871759.
HENRICH CHRISTIAN JESPERSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1951, søn af Mette og
Peter Christian Jespersen, bor sammen med Jette Johnsen, elev, født d. 4.-5.-1967,
datter af Inger og Ejvind Johnsen.
H.C.J. er skibsassistent. Han overtog gården d. 1.-2.-1989 fra Anne Thomsen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1948. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade
alle fra 1948. På gården er der 2 heste og 3 får. Der er 2 traktorer.

BÆK NØRREMARK 10, "NØRRELYKKE", BÆK, 6500 VOJENS,
tlf. 74-871408.
KNUD RASMUS JENSEN REGGELSEN, gårdejer, født d. 27.-4.1935, søn af Henny og Chresten
Reggelsen, gift d. 7.-11.-1959
med Jensine Christine Andresen,
kontorassistent, født d. 22.-5.1938, datter af Anny og Jørgen
Andresen. Parret har børnene:
Conny, født d. 10.-4.-1963 og
Kim, født d. 20.-12.-1964.
K.R.J.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra
Thomas Nielsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 24 ha., heraf 3 ha. skov og 4,5 ha. eng. Der er bort
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1925, 1951 og
1960, lader fra 1925 og 1959 samt maskinhus fra 1974. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg og plansilo.
BÆK SKOVVEJ 1, "SKOVGAARD", BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871674.
ANDRIES DE VRIES, gårdejer, født d. 30.-5.-1959, søn af Renske og Jelle de Vries,
gift d. 28.-12.-1983 med Barbara Schwabe, terapeut, født d. 20.-2.-1963, datter af
Christa og Hermann-Josef Schwabe. Parret har sønnerne: Oliver, født d. 8.-3.-1986 og
Hendrik, født d. 27.-11.-1987.
A.D.V. er uddannet landbrugsmaskinsmed. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Leif S.
Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 63 ha., heraf 7 ha. skov og 2 ha. eng.

"Skovgaard"s stuehus er opført i
1870. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1900, 1965 og
1970, lade fra 1965 og maskinhus
fra 1978. Gården drives med en
besætning på 58 årskøer og 70
ungdyr af racen SDM. Der er 3
traktorer og 1 plansilo.

BÆK SKOVVEJ 3, "GINESMINDE",
BÆK SKOV, 6500 VOJENS, tlf.
74-871458.
LAURITZ CHRISTIANSEN JUHL,
gårdejer, født d. 30.-1 1.-1930,
søn af Bothilde Marie og Nis
Juhl, gift d. 22.-7.-1978 med
Marie Helene Rosenkilde, husmor,
født d. 31.-10.-1946, datter af
Helene og Daniel Laursen Rosen
kilde. Parret har døtrene: Male
ne, født d. 21.-9.-1979 og Linda,
født d. 8.-10.-1966.
L.C.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra Rosa
Fisker.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og senest restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1965 og 1976,
svinestald fra 1965 samt maskin
huse fra 1968 og 1980. Gården
drives med en besætning på 25
fedekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er
raps, korn og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansi
lo, tårnsilo og varm lufts korn
tørreri.
L.C.J. ejer og driver også Bæk
Skovvej 5, 6500 Vojens.

BÆK SKOVVEJ 5, "SØNDERGÅRD", BÆK SKOV, 6500 VOJENS.
LAURITZ CHR. JUHL, gårdejer. Omtales unde Bæk Skovvej 3, 6500 Vojens.
L.C.J. overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Anna Marie Byg.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870 og genopført efter brand i 1905. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1905 og 1939 samt lade fra 1939.
L.C.J. ejer og driver også Bækskovvej 3, 6500 Vojens.
BÆK SKOVVEJ 6, "JELLING-HAUGE", BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871724.
OLE DALSGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1948, søn af Ingrid og Jens Dals
gård Pedersen, gift d. 1.-3.-1975 med Bodil Mikkelsen, husholdningslærer, født d.
21.-7.-1950, datter af Jenny og Svend Mikkelsen. Parret har børnene: Karen, født d.
20.-7.-1976, Andrea, født d. 16.-3.-1978, Jens, født d. 24.-4.-1982 og Mathilde, født d.
16.-4.-1985.
O.D.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985

-272-

fra Niels Peter Schmidt. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1793.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 66 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1898 og 1914,
maskinhus fra 1981 og foderhus fra 1914. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der sælges 900 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og
kold lufts korntørreri, halmfyr samt staldvarme til stuehus.
BÆK ØSTERPORTE 2, "BALLEGÅRD", BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871246.
HANS JESSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1948, søn af Luise og Mathias Jessen, gift d.
20.-11.-1965 med Kirsten H. Lund, medhjælpende hustru, født d. 12.-2.-1940, datter af
Christina og Anders Lund. Parret har børnene: Anne-Luise, født d. 27.-11.-1966, Bir
git, født d. 16.-9.-1968, Anders, født d. 9.-3.-1970, Merete, født d. 11.-12.-1973 og
Margit, født d. 3.-4.-1978.
H.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Ma
thias Petersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 27 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og senest restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1930 og 1972 samt lader fra 1865 og 1975. Gården drives med en be
sætning på 35 årskøer, 43 ungdyr og 20 salgtekalve samt 7 årsammekøer, 5 ungdyr og
5 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der 4 moderfår. Der er 3 traktorer, 1
plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
BÆK ØSTERPORTE 4, "SKOVLYST", BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871622.
HANS PETER JACOBSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1939, søn af Metha og Hans Peter
Jacobsen, gift d. 1.-4.-1961 med Else Marie Andersen, bankfuldmægtig, født d. 14.12.-1939, datter af Tove og Hans Peter Andersen. Parret har datteren Hanne Pia, født
d. 11.-11.-1961.
H.P.J. er værkfører ved Gram i Vojens. Han overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Albert
Veng. Ejendomsskyld 730.000. Areal 14 ha., heraf 3,5 ha. fredskov. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
lade fra 1932 og maskinhus fra 1905.

BÆK ØSTERPORTE 8, BÆK,
6500 VOJENS, tlf. 74-871275.
HANS JØRGEN LASSEN, gård
ejer, født d. 30.-6.-1913, søn af
Margrethe og Jes Jørgen Madsen,
gift d. 10.-3.-1956 med Sonja
Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-8.-1937, datter af An
na og Egon Jørgensen. Parret har
sønnerne: Jes Jørgen, født d.
19.-7.-1956, Flemming, født d.
19.-12.-1958 og Dan, født d. 3.9.-1966.
H.J.L. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-4.-1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1935.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 24 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1835 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1929, lade fra 1835, maskinhus fra 1976 og udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 13 årskøer, 20 ungdyr og 6 slagtekalve samt 1 års
ammeko og 1 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.
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RYON PETERSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1960, søn af Dagny og Anton Mikkelsen
Petersen, gift d. 6.-9.-1983 med Elisabeth Nissen, indkøber, født d. 24.-8.-1959, datter
af Ester Marie og Kaj Claus Nissen. Parret har børnene: Louise, født d. 5.-12.-1985 og
Lasse, født d. 21.-7.-1989.
R.P. er musiker og brandmand. Han overtog gården d. 1.-1.-1981 fra faderen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1944.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1917 restaureret i 1987, spaltestald fra 1985, løsdriftsstald fra 1988, hestestald
fra 1950, foderhus fra 1983, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 18 årsammekøer af racen Hereford, 10 ungdyr og 160 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 6 heste. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
vindmølle.
R.P. ejer og driver også Bjerndrupvej 3, 6500 Vojens.

DIAGONALVEJ 1, "HEDEAGERGAARD", GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871602.
NIELS ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1961, søn af Helene og Ole Chri
stensen, gift d. 1.-6.-1985 med Gerda Terp Kristensen, køkkenleder, født d. 10.-12.1962, datter af Ruth og Johannes Kristensen. Parret har døtrene: Janni, født d.
11.-6.-1986 og Maria, født d. 7.-4.-1988.
N.E.C. har været på Grindsted og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gåden
i 1985 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Areal 24 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1968 restaureret i 1990, kalvestald fra 1990, hønsehus og garage fra
1900, lade fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 38 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og
byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts korn
tørreri.
DIAGONALVEJ 2, "SØNDERVANG", GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871360.
POUL HENNING PEDERSEN, deltidslandmand, født d. 16.-3.-1948, søn af Aglae og
Peder Pedersen, gift d. 13.-11.-1976 med Bente Bang Andersen, laborant, født d. 28.10.-1953, datter af Edith og Asbjørn Andersen. Parret har børnene: Michael, født d.
13.-1.-1974, Lisbeth, født d. 5.-3.-1977 og Kristian, født d. 7.-7.-1981.
P.H.P. er maskinarbejder. Han overtog gården d. 1.-9.-1974 fra faderen.
Areal 27 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1953. Avlsbygningerne består af svine
stald og lade begge fra omkr. 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af rug, havre, byg og ærter. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, plan
silo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.

DIAGONALVEJ 4, GABØL, 6500
VOJENS, tlf. 74-871490.
FLEMMING W. HANSEN, gårdejer,
født d. 17.-12.-1955, søn af Sine
og Søren Hansen.
F.W.H. er maskinfører og har
været på Riber Kjærgård Land
brugsskole. Han overtog gården i
1988 fra Berta og John Meredith.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
51,5 ha., heraf 4,5 ha. skov. Der
er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kyllingehus fra 1972, lade,
maskinhus og gammel stuehus ændret til driftsbygning. Gården drives med en kyllingeproduktion på 12.000 stk. pr. gang. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
raps og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.
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6500 VOJENS, tlf. 74871357.
JØRGEN NØRGAARD
KOCH, gårdejer, født d.
14.-9.-1934, søn af Kirsti
ne og Detlef Koch, gift d.
18.-10.-1958 med Anni Ka
trine Boisen, husmor, født
d. 13.-2.-1932, datter af
Chatrine og Jens Boisen.
Parret har børnene: Inge
Marie, født d. 29.-7.-1960,
Arne, født d. 12.-3.-1963

og Torben, født d. 1.-1.-1968.
J.N.K. forpagtede gården fra d. 1.-3.-1959 til overtagelsen i 1960 fra faderen. Gården
har været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1974, desuden er der et aftægtshus fra
1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 udvidet i 1960 og 1964, lade fra
1968, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1952. Der er 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.

DIAGONALVEJ 9, "BIRKEHUS",
GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74871359.
AAGE LAURITZEN, landmand,
født d. 24.-3.-1940, søn af Anne
Margrethe og Thomas Lauritzen,
gift d. 30.-7.-1966 med Cathrine
(Tinne) Due, medhjælpende hustru,
født d. 26.-12.-1945, datter af
Marie og Jens Due. Parret har
børnene: Anne Marie, født d. 7.1.-1967 og Hans, født d. 6.-6.1971.
AA.L. er eksportvognmand. C.L. har været medlem af Nustrup Husmandsforening i 50
år, efter at hendes bedstedfader var med til at oprette foreningen. AA.L. overtog
gården i 1974 fra svigerfaderen. Gården har været i slægtens eje siden 1919.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1908 ombygget og udvidet i 1975, lade fra 1908 og maskinhus fra 1960. På gården
er der 1 hest. Gården drives udelukkende med plantproduktion bestående af byg, rug
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og
kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus.

DYBDALVEJ 7, "DYBDALGAARD",
STYDING, 6500 VOJENS, tlf. 74507012.
ANTON HØYER BOSSEN, gård
ejer, født d. 20.-10.-1946, søn af
Valborg og Hans Sigfred Bossen,
bor sammen med Kis Byssing,
kontorassistent, født d. 9.-4.-1948,
datter af Anne Grete og Per
Overgaard. Parret har børnene:
Michael, født d. 23.-7.-1985 og
Mia, født d. 19.-8.-1987.
A.H.B. er taxavognmand og har
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været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1921.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov samt 5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1955 samt maskinhus fra 1866. Gården drives med en besætning på
9 årsammekøer og 9 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
DYBDALVEJ 8, "KRAGEDALGAARD", GAMMEL LADEG AARD,
6500 VOJENS, 74-507334.
BO ANDERSEN, gårdejer, født d.
15.-12.-1959, søn af Petra og
Hans Christian Andersen.
B.A. er murerarbejsmand og har
været på Gråsten Landbrugssko
le. Han overtog gården d. l.-l.1987 fra Ingeborg Andersen. Nu
værende ejer er 2. generation på
gården.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1930. Avlsbygningerne består af svinestald,
lade og maskinhus alle fra 1930. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne.

FARRISVEJ 1, "VIRKELYST",
REFSØ, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-551128.
CHRISTIAN HØEGH LARSEN,
gårdejer, født d. 5.-9.-1944, søn
af Ruth og Laurids Christian
Larsen, gift d. 5.-6.-1987 med
Vera Carstensen, bankassistent,
født d. 6.-11.-1953, datter af Ka
ren og Peter Carstensen. Parret
har børnene: Berit, født d. 8.10.-1974, Karin, født d. 24.-4.1977, Mads, født d. 29.-7.-1981 og Annine, født d. 18.-6.-1989.
C.H.L. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1976
fra faderen. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og
ungdyrstald samt lade, maskinhus og foderhus alle fra 1972 samt svinestald, garage og
værksted fra 1957. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 55 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Der er 2
traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
C.H.L. ejer og driver også jorden på Refsømarkvej 4, 6560 Sommersted.
FARRISVEJ 3, "FARRISSKOV
GÅRD", FARRIS, 6560 SOMMER
STED, tlf. 74-651263.
MICHELI BECK JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 11.-7.-1914, søn
af Kjerstine og Peter Beck Jør
gensen, gift d. 5.-10.-1945 med
Ruth Hansen, husmor, født d.
22.-10.-1921, datter af Hanne og
Rikard Hansen. Parret har børne
ne: Jonna, født d. 29.-7.-1946,
Birthe, født d. 4.-8.-1948, Per,
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født d. 1.-11.-1950, Tage, født d. 4.-11.-1956 og Ulla, født d. 22.-8.-1958.
M.B.J. er formand for fritidshjem og klubber i Vamdrup Kommune, han har taget Ha
derslev Amts Landboforenings landbrugsuddannelse gennem 5 år, han er medlem af
Mejeribestyrelsen for Over Lert og Jels senest for M.D. Food og er i bestyrelsen for
Kontrolforeningen. Han overtog gården i 1943 fra faderen, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1952, svinestald fra 1960, hestestalde fra 1952 og 1980 samt lade fra
1979. Gården drives med en besætning på 2 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, 8
årsammekøer og 7 ungdyr af racen Simmentaler samt en svineproduktion på 30 års
søer, der sælges 500 smågrise og 100 slagtesvin årligt, desuden er der 10 hester af
racerne Holstener og Trakehner. Der er 7 traktorer, 2 mejetærskere, 1 kornsilo, plan
silo og varm lufts korntørreri.
FARRISVEJ 5, "BLAAGAARD", OVER LERT, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551127.
ELSE HØJHOLDT, gårdejer, gift med Andreas Andersen.
E.H. overtog gården i 1948 fra Marie Toftmand.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 41,7 ha., heraf 1,7 ha. skov. Der er bortforpagte! 38
ha. Stuehuset er opført i 1773. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, svine
stald fra 1773 og lade fra 1940.

FARRISVEJ 14, "NØRREMARKSGÅRD", OVER LERT, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74551243.
PETER ANDERSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1919, søn af Thyra og Mads Andersen,
gift d. 7.-12.-1950 med Inga Hansen, medhjælpende hustru, født d. 12.-2.-1922, datter
af Marie og Hermann Hansen. Parret har sønnerne: Ole, født d. 16.-7.-1959 og Mo
gens, født d. 28.-12.-1960.
P.A. overtog gården d. 1.-7.-1950 fra "Farrisgård".
Ejendomsskyld 680.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1940. Gården drives med en besætning på 14 årskøer, 13 ungdyr og 1 slagtekalv af
racen SDM samt en svineproduktion på 8 årssøer, der sælges 60 smågrise årligt. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

FLØDEBØTTEVEJ 1, "FLØDEBØTTEGÅRD", NEDER LERT, 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-504494.
HANS CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1943, søn af Frida og Hans
Jørgen Petersen.
H.C.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra faderen,
som købte den i 1965.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48,3 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 8 ha. er eng og 2 ha. er
skov. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1913, svinestald fra 1973, kombineret lade og sostald fra 1976, kombineret
maskinhus og redskabsrum fra 1930 samt foderhus fra 1860. Gården drives med en
besætning på 32 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 24
årssøer, der er en slagtesvinebestand under opbygning. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, byg, hvede, rug og vinterbyg. Der er 3 traktorer, I mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, kornsilo og kold lufts korntørreri.

FLØDEBØTTEVEJ 4, "FROMSMINDE", ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-552417.
MATHIAS HANSEN MØLLER, gårdejer, født d. 18.-12.-1925, søn af Cathrine og Niels
Møller, gift d. 14.-10.-1961 med Esther Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 31.1.-1930, datter af Johanne og Niels Nielsen. Parret har børnene: Hanne, født i 1962,
Niels Erik, født i 1963, Hans Henrik, født i 1965 og Carsten, født i 1968.
M.H.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1963 til over
tagelsen i 1968 fra tanten og onklen Helene og Hans Rohwedder. Nuværende ejer er 5.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50,3 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. plantage.
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sted og brændselsrum i vestlige længe samt lade fra før 1800. Gården drives med en
besætning på 24 årskøer, 20 ungdyr og 20 stude af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og kold
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FLØDEBØTTEVEJ 7, ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-552419.
ARNE HAVE, gårdejer, født d. 31.-10.-1934, søn af Ninna og Peter Have, gift d. 9.2.-1963 med Ingrid Jensen, født d. 24.-5.-1935, datter af Anna og Søren Jensen. Par
ret har tvillingerne Anette og Peter, født d. 13.-6.-1963 samt datteren Christel, født
d. 14.-10.-1968.
A.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra faderen.
Gården har været i slægtens fra før 1860.
Areal 48 ha.
Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1904 udvidet i
1976 samt lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer,
der produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ær
ter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
FORPAGTERVEJ 1, OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504318.
ADSER BIRK, forpagter, født d. 3.-6.-1960, søn af Gerda og Christian Birk, gift d.
24.-6.-1989 med Conni Hansen, kontorassistent, født d. 28.-3.-1965, datter af Vera og
Anders Hansen. Parret har døtrene: Mette, født d. 12.-3.-1988 og Trine, født d. 19.1.-1990.
A.B. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han har forpagtet gården siden d. 1.-3.-1987
fra Oksenvad Menighedsråd.
Areal 34 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kostald samt ungkvægstald og
lade begge fra 1959. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 50 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts korn
tørreri.

FORPAGTERVEJ 2, "KJÆRSMINDE", OKSENVAD, 6560 SOM
MERSTED, tlf. 74-504419.
HANS JØRGEN KJÆR, gårdejer,
født d. 6.-2.-1935, søn af Cecilie
og Antoni Kjær, gift d. 12.-9.1965 med Inger Rasmussen, hus
mor, født d. 21.-3.-1937, datter
af Thyra og Karl Rasmussen.
Parret har børnene: Flemming,
født d. 11.-6.-1969 og Ulla, født
d. 11.-7.-1976.
H.J.K. har været på Korinth Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for
M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-6.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 5. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1829.
Ejendomsskyld 3.950.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 58 ha., 4 ha. er eng. Der er for
pagtet 53 ha.
Det gamle stuehus er opført i 1829, og et nyt er opført i 1965. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og foderhus begge fra 1974, ungkvægstald fra 1975, kalvestald fra
1976, maskinhus fra 1930, 2 gylletanke og 1 udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning 200 årskøer, 300 ungdyr og 150 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 trak
torer og 2 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 4 medhjælpere.

FORPAGTERVEJ 3, "KONRADSMINDE", OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74504640.
HELGE BJØNSKOV NISSEN, deltidslandmand, født d. 9.-1.-1944, søn af Petra og
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Marius Nissen, gift d. 21.-4.-1968
med Kirsten Petersen, apoteksas
sistent, født d. 12.-7.-1946, dat
ter af Cecilie og Hans Petersen.
Parret har børnene: Lene, født d.
9.-4.-1973 og Hans Ole, født d.
25.-11.-1977.
Helge B. Nissen er snedker. Han
overtog gården i 1975 fra sviger
forældrene. Nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1868.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 28 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af lade og
magasin fra 1940, kombineret lade og stald fra 1966 samt garage. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, ærter og rug. Der er 1 traktor
og halmfyr. Maskinstation bruges til mejetærskning og sprøjtning.
FREDSHULEVEJ 1, "DYBDAL", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-545312.
JØRGEN IVERSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1942, søn af Hilda A. og Mads Jensen Iver
sen, bor sammen med Inga Marie Todsen, husmor, født d. 24.-11.-1956, datter af Anne
Cathrine og Peter Todsen. Parret har børnene: Jan, født d. 8.-1.-1978, Bent, født d.
22.-6.-1980 og Inge-Marie, født d. 28.-5.-1989.
J.I. er bygningsarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1986 fra Martin Lauritsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 10 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1877 og 1958 samt lader fra 1877 og 1989. På gården er der 1 ged. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor.

FRIHEDSVEJ 1, FRIHEDEN, 6500 VOJENS, tlf. 74-541396.
HANS HØIER, gårdejer, født d. 8.-10.-1927, søn af Hans og Bodil Høier, gift d. 30.3.-1960 med Ingrid Nørgaard, medhjælpende hustru, født d. 9.-6.-1936, datter af Chatrine og Hans Nørgaard. Parret har børnene: Aase, født d. 21.-3.-1962 og Hans Ove,
født d. 7.-4.-1966.
H.H. overtog gården i 1960 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på går
den, som har været i slægtens eje siden 1866.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og senest restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1935 moderniseret og udvidet i 1968, stald fra 1866 senere moderniseret
til lade og værksted samt lade fra 1924. Gården drives med en besætning på 18 års
køer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
FRIHEDS VEJ 2, "HØJBO", 6500 VOJENS, tlf. 74-543716.
ALFRED ARTHUR BRUNO GUMBERT, gårdejer, født d. 30.-11.-1929, søn af Nielsine
Marie og Alfred Bruno Gumbert, bor sammen med Agnes Christensen, husmor, født d.
19.-3.-1939, datter af Frida og Jeppe Koch. Parret har sønnerne: Jeppe, født d. 5.1.-1958, Niels, født d. 10.-6.-1960 og Leif, født d. 12.-6.-1963.
A.A.B.G. har igennem 15 år været ejendomsmægler i Spanien. Han overtog gården i
1955 fra faderen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 14,5 ha., der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret efter brand i 1981. Avlsbygningerne er op
ført som lystgård. Der er 1 traktor og combifyr.

FRIHEDSVEJ 3, JEGERUP FRIHED, 6500 VOJENS, tlf. 74-540346.
PAUL NISSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1966, søn af Anne Grethe og Svend Aage
Nissen.
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Paul Nissen er traktorfører på en
maskinstation og har været på
Ladelund Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1987 fra
Jes Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
22 ha.
Stuehuset er opført i 1947. Avls
bygningerne består af kvægstalde
fra 1947 og 1977, lade og maskin
hus begge fra 1977, foderhuse
fra 1947 og 1977 samt gylletank,
af
racen SDM samt blandet race.
Gården drives med en besætning på 70 slagtekalve
Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, tårnsilo samt varm og
kold lufts korntørreri.
FRIHEDSVEJ 4, JEGERUP, 6500
VOJENS.
PAUL HANSEN JUHL, gårdejer,
søn af Catrine og Peter Hansen
Juhl, gift d. 27.-6.-1958 med
Christine Marie Iversen, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-2.-1935,
datter af Chatrine og Hans Iver
sen. Parret har børnene: Karin,
født d. 13.-3.-1959, Peter, født
d. 22.-6.-1960, Birthe Marie,
født d. 16.-5.-1963 og Hans Hen
rik, født d. 6.-1.-1967. P.H.J. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han
overtog gården d. 1.-6.-1958 fra Christian Højer.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, lade fra
1939 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 11 årskøer, 16 ungdyr
og 5 slagtekalve af racerne RDM og SDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der
produceres 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri.
P.H.J. ejer og driver også Kastvråvej 2, 6560 Sommersted.
FRIHEDSVEJ 5, JEGERUP, 6500
VOJENS, tlf. 74-541394.
JENS JESSEN SØRENSEN, gård
ejer, født d. 20.-10.-1938, søn af
Sara og Peter Sørensen.
J.J.S. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1976 fra faderen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24
ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og
restaureret i 1942. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1932, lade fra 1914 og maskinhus fra 1977. Gården dri
ves med en besætning på 16 årskøer, 16 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FUGLSANGS ALLÉ 4, "FUGLSANG", ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-552409.
POUL-GEORG KLEY, gårdejer, født d. 2.-6.-1934, gift d. 21.-6.-1956 med Inge Helene
Fuglsang-Damgård, husmor, født d. 30.-7.-1931, datter af Matilde og Ivar FuglsangDamgård. Parret har børnene: Marianne, født d. 23.-10.-1959, Karin, født 4.-10.-1962
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og Hans Ivar, født d. 19.-6.-1967.
Paul-Georg Kley har været på
Tinglev Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1968 fra svi
gerfaderen. Nuværende ejer er
12. generation på gården, som
har været i slægtens eje fra
omkr. 1570.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal
80 ha., heraf 5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1850 og
restaureret i 1987. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1870, ungkreaturstald fra 1975, svinestald fra 1920
restaureret i 1968, lade fra 1900 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en besæt
ning på 30 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 35
høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FUGLSANGS ALLÉ 5, "LANG
AGERGÅRD", ØRSTED, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-552408.
KRISTIAN P. HOLST, gårdejer,
født d. 25.-10.-1941, søn af Ma
rie og Holger Holst, gift d. 27.7.-1968 med Else Buhl, medhjæl
pende hustru, født d. 28.-7.-1943,
datter af Hansine og Aksel Buhl.
Parret har børnene: Ulla, født d.
26.-6.-1971 og Flemming, født d.
30.-6.-1975.
K.P.H. har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1968
fra Aksel Skøtt.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 50,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 10 ha. er skov og eng.
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald restaureret i 1973 og 1975, ungkvægstald fra 1975, svinestald restaureret i 1966,
foderlade fra 1989, maskinhus fra 1978, roehus fra 1977, 2 gylletanke og 1 indendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve
af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er fabriksroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo, kold lufts korntørreri samt halmfyr.

FUGLSANGSVEJ 2, "FUGLSANG",
ABKÆR, 6500 VOJENS, tlf. 74547266.
EGON A. SCHMIDT, gårdejer,
født d. 5.-9.-1939, søn af Marie
og Marinus Schmidt, gift d. 25.3.-1972 med Sigrid Marie Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 25.-6.-1972, datter af Margre
the og Chresten Nielsen. Parret
døtrene: Anja, født d. 20.-1.-1974
og Susan, født d. 13.-1.-1976.
E.A.S. har været på Landbrugs
kursus via Landboforeningen. Han

overtog gården d. 1.-6.-1970 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 92 ha., heraf 2 ha. eng og 5 ha. mose. Der er forpagtet 12 ha.
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svinestald fra 1960, lader fra 1955 og 1965 samt maskinhuse fra 1968 og 1985. Gården
drives med en besætning på 16 årskøer og 18 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps, kartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

FYRSKOVVEJ 1, FYRSKOV,
6500 VOJENS, tlf.
74-541297.
AAGE RAVN, gårdejer,
født d. 23.-5.-1934, søn af
Midde og Jens Ravn, gift
d. 2.-8.-1961 med Karla Pe
tersen, damefrisør/medhjælper på plejehjem, født d.
9.-5.-1939, datter af Em
ma og Claus Petersen. Par
ret har sønnerne: Asger,
født d. 14.- 1.-1962, Stig,
født d. 12.-8.-1963, Finn, født d. 11.-11.-1964 og Keld, født d. 26.-12.-1965.
AA.R. er fabriksarbejder og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården
i 1970 fra Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 16 ha og bortforpagtet 12 ha.
Det gamle stuehus opført før 1850, og et nyt er opført i 1972. Avlsbygningerne består
af kvægstald moderniseret og udvidet i 1975, svinestald fra 1959, lade fra 1920 og
maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvanndingsanlæg, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold lufts
korntørreri.
FYRSKOVVEJ 3, FYRSKOV, 6500 VOJENS, tlf. 74-590330.
POUL CLAUSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1965, søn af Anne Marie og Jørgen Clausen,
gift d. 27.-5.-1989 med Helle Andersen, plejehjemsassistent, født d. 10.-5.-1965,
datter af Bente og Karlo Andersen. Parret har datteren Camilla, født d. 31.-5.-1991.
P.C. er mekaniker. Parret overtog gården d. 1.-4.-1986 fra P.C.'s fader. Nuværende
ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 20 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1952, maskinhuse fra omkr. 1925 og 1971 samt lade fra omkr. 1925. På
gården er der 2 rideheste af racerne Oldenborg og Shetlands pony. Der er 1 traktor.

FÆLLEDSKOVVEJ 5, "FÆLLED
SKOV", ARNITLUND SKOV,
6500 VOJENS, tlf. 74-547262.
HENRY A. THOMSEN, gårdejer,
født d. 15.-7.-1934, søn af Ella
og Gustav Thomsen, gift d. 10.5.-1963 med Hilda B. Christen
sen, køkkenmedhjælper, født d.
27.-11.-1942, datter af Hansine
B. og Henrich Christensen. Par
ret har børnene: Lene, født d.
4.-8.-1963 og Lars, født d. 13.1.-1970.
H.A.T. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-4.-1955 fra faderen.
Ejendomsskyld 6980.000. Areal 18 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald
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fra 1914, maskinhus fra 1979 og foderhus fra 1946. Gården drives med en besætning
på 18 årskøer, 20 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.
FÆLLEDSKOVVEJ 7, ARNITLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-547400.
HENNING JUHL, gårdejer, født d. 29.-8.-1963, søn af Anne og Nis Juhl, bor sammen
med Jette Thomsen, socialpædagog, født d. 24.-5.-1964, datter af Dagny og Henry
Thomsen.
H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-2.-1989 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1900 og 1964,
lade fra 1900 samt maskinhuse fra 1974 og 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt samt en besætning på 15 moderfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, korn og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts korntørreri samt træfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdejt.

GABØL BYVEJ 11, "ANKER
GÅRD", GABØL, 6500 VOJENS,
tlf. 74-871618.
JØRGEN GRAM, gårdejer, født
d. 31.-10.-1955, søn af Marie
Luise Fink og Hans Jørgen Gram,
gift d. 16.-6.-1989 med Tine Wittendorff Sørensen, køkkenleder,
født d. 4.-5.-1960, datter af In
ger og Ole Sørensen. Parret har
sønnerne: Henrik, født d. ll.-l.1985, Troels, født d. 12.-3.-1987
og Anker, født d. 17.-2.-1989.
J.G. har været på Borris og Bygholm Landbrugsskoler, han er formand for Svinepro
duktionsudvalget i Landboforeningen. Han forpagtede gården fra 1979 til overtagelsen
i 1981 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 115 ha., der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1948, 1963,
1965, 1972, 1984 og 1990, værksted og lade begge fra 1963, maskinhuse fra 1963 og
1978 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der
sælges 2.000 smågrise og 3.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn
silo, tårnsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt bigballehalmfyr. På gården
er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
GABØL BYVEJ 20, GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871216.
THOMAS JENSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1918, søn af Gunder og Søren Jensen, gift d.
24.-3.-1946 med Margrethe Tønborg Basse, husmor, født d. 12.-5.-1923, datter af Ka
trine og Jens Christensen Basse. Parret har børnene: Søren Kjeld, født d. 3.-5.-1948
og Anne Katrine, født d. 26.-8.-1950.
T.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra Peter
Østergård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33,5 ha., der er frasolgt 5 ha. og 32,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1908, desuden er der maskinhus. Der er kornsilo samt varm og kold lufts
korntørreri.
GABØL BYVEJ 22, "BEIERSGÅRD", GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871312.
MARIANNE BEIER og BJARNE PEDERSEN, gårdejere. M.B.P. er født d. 21.-4.-1951,
datter af Karoline og Orla Nehm-Hansen, gift d. 21.-7.-1973 med B.P., født d.
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Karla Pedersen. Parret har døt
rene: Jane, født d. 15.-5.-1975
og Anne, født d. 7.-9.-1981.
Marianne B. Pedersen er bank
assistent, og Bjarne Pedersen er
murer. Parret overtog gården d.
31.-12.-1978 fra Niels Beier.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
48,6 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og
gennemrestaureret i 1979. Avls
bygningerne består af svinestald
fra 1943 moderniseret i 1980, lade fra 1912, maskinhuse fra 1973 og 1978, hestestald,
fyrrum og garage. Gården drives med en besætning på 14 årsammekøer, 15 ungdyr og
6 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 3 følhopper og 4 ungheste. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, havre og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.

GABØL BYVEJ 24, "MIDTGÅRD",
GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74871304.
BIRTHE CATHRINE og PETER
RAUN ØSTERGÅRD, gårdejere.
B.C..Ø. er født d. 9.-9.-1941,
datter af Jørge og Hans Car
stensen, gift d. 29.-11.-1962 med
P.R.Ø., født d. 24.-6.-1938, søn
af Helene og Jørgen Østergård.
Parret har børnene: Lisbeth,
født d. 16.-10.-1963, Annette,
født d. 11.-8.-1966, Jørgen, født
d. 27.-5.-1969 og Helene, født d. 18.-4.-1980.
P.R.Ø. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant for D.L.G.,
Landbrugsforeningen, M.D. Food og M.S. Elselskab. Parret overtog gården i 1962 fra
P.R.Ø.'s fader.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47,5 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og moderniseret omkr. 1880. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1971, maskinhus fra 1966, gammel stald, malkerum, lade, garage og
fyrrum, foderlade og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 57 års
køer, 88 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der opdræt af slagteduer.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsmaskine, 1 rundballepresser, kornsilo, varm og kold
lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester.
GABØL BYVEJ 35, "EGE
GÅRDEN", 6500 VOJENS,
tlf. 74-871356.
EJNER POULSEN, land
mand, født d. 2.-5.-1957,
søn af Anne og Knud Poul
sen, gift d. 17.-10.-1986
med Birthe Hansen, social
pædagog, født d. 10.-8.-1962,
datter af Metha og Qristian Hansen. Parret har søn
nerne: Martin og Anders.
E.P. har været på land
brugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Børnehaven Kridthuset i Nustrup. B.H.
er medlem af bestyrelsen for Beboerforeningen GABØL. E.P. overtog gården d.
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1.-4.-1983. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50,7 ha., heraf 3,7 ha. mergelgrav og
markveje.
Stuehuset er opført i 1860 og ombygget i 1943 samt restaureret i 1990. Avlsbygnin
gerne består af ko- og svinestald samt lade alle fra 1960, maskinhus fra 1978, gylle
tank og køresilo. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 65 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, rug og
hvede. Der er 4 traktorer, 4 kornsiloer, 1 plansilo og 2 varm lufts korntørrerier. På
gården er ansat 1 medhjælper.
GABØLHEDEVEJ 1, GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871419.
CHRISTIAN POST, gårdejer, født d. 8.-6.-1926, søn af Peter N. Post, gift d. 19.-5.1951 med Maxine Leest, husmor, født d. 29.-12.-1934, datter af Henni og Otto Leest.
Parret har sønnerne: Evald, født d. 19.-9.-1951, tvillingerne Jens og Hans, født d.
19.-8.-1953, Flemming, født d. 18.-4.-1957 og Steffen, født d. 1.-3.-1962.
C.P. er medlem af bestyrelsen for Husmandsforeningen og medlem af repræsentant
skabet for Slagteriet. Han overtog gården i 1951 fra Niels Laursen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1962, garage fra
1965 og lade fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer, der pro
duceres 300 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.
GARTNERVEJ 2, NUSTRUP, 6500 VOJENS.
POUL THORUP KRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Tingvadvej 13, 6500 Vojens.
P.T.K. overtog gården i 1976 fra faderen Kristian Kristensen. Gården har været i
slægtens eje siden 1949.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 23,8 ha., heraf 4 ha. plantage og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1876 og lade fra
1926. Der er kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.
P.T.K. ejer og driver også Tingvadvej 13, 6500 Vojens.

GENNERVEJ 4, SKOVBY, 6500
VOJENS, tlf. 74-545162.
IVER PETER NISSEN, gårdejer,
født d. 27;-2.-4-923, søn af Chri
stine Clemine og Mattes M. Nis
sen, gift d. 23.-11.-1953 med
Ruth Thuesen, medhjælpende hu
stru, født d. 15.-2.-1930, datter
af Maria Chatrine og Jesper L.
Thuesen. Parret har børnene: Ma
ria Christine, født d. 6.-8.-1954,
Martin, født d. 23.-11.-1955 og
Gudrun, født d. 27.-1 1.-1956.
I.P.N. overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Christine Ravn.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha., heraf 1 ha. mose. Der er bortforpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1910 og 1959, lade fra 1959, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1971. På
gården er der 1 trakor, kornsilo, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
GENVEJ 1, "LANGAGERGÅRD", OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504853.
BIRGITTE BOESEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1949, datter af Åse og Viggo Boesen, gift
med Henning Toftegård Pedersen, gårdejer, født d. 31.-7.-1947, søn af Inga og Jens
Pedersen. Parret har børnene: Jens, født d. 11.-7.-1986 og Joan, født d. 12.-10.-1988.
H.T.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. B.B. overtog gården d. 1.-7.-1988 fra
faderen.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 2,5 ha. er eng.
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"Langagergård"s stuehus er opført
i 1900 og restaureret i 1955.
Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra 1960,
maskinhus fra 1955, staklade og
gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer,
der sælges 800 smågrise og 600
slagtesvin årligt, desuden er der
500 avlssvin sopolte og 100 or
ner. Planteproduktionens salgsaf
grøder er lucerne, kartofler og
rug. Der er 3 traktorer, 2 mark
vandingsanlæg, 1 tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 3
medhjælpere.
H.T.P. ejer og driver "Majbøl Nygård", Prinsensvej 5 i Rødding Kommune.
GILDBJERGVEJ 4, MAUGSTRUP
VESTERMARK, 6500 VOJENS,
tlf. 74-506179.
KAJ CALLESEN, gårdejer, født
d. 24.-11.-1922, søn af Inger og
Cenius Callesen, gift d. 29.-4.1951 med Katrine Heldt, med
hjælpende hustru, født d. 7.-3.1931, datter af Anna og Marius
Heldt. Parret har børnene: Inge,
født d. 29.-6.-1952, Anna, født
d. 28.-4.-1955, Bent, født d.
27.-7.-1959 og Roma, født d. 6.-4.-1963.
K.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1951 fra
Niels Hansen.
Ejendomsskyld 2.070.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1959, kyllingehuse
opført fra 1970-74, rugeri fra 1965, lade fra 1864 og maskinhus fra 1977. Gården
drives med en slagtekyllingeproduktion på 300.000 stk. årligt samt en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1
deltidsmedhjælper.

GL. ABKÆRVEJ 3, "MOSEBO", SKOVBY, 6500 VOJENS.
BRITTA JACOBSEN NISSEN, gårdejer. Omtales under Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens.
B.J.N. overtog gården d. 1.-11.-1990 fra Dagny D. Enemark.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 7 ha., heraf 2 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1935. Avlsbygningerne består af hestestald
og lade. B.J.N. ejer og driver også Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens.
GL. HADERSLEVVEJ 1, "KASTA
NIELY", STYDING SKOV, 6500
VOJENS, tlf. 74-521398.
JØRGEN PETER GORMSEN,
gårdejer, født d. 9.-5.-1942, søn
af Frida og Edvard Gormsen, gift
d. 5.-2.-1966 med Ruth Bjerrum,
butiksassistent, født d. 25.-6.1944, datter af Agnes Christine
og Heine A. C. Bjerrum. Parret
har sønnerne: Henrik, født d.
15.-8.-1966 og Flemming, født d.
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af maskinhus
genopført efter brand i 1979. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer og
25 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.

GL. HADERSLEVVEJ 2, "SKOVLYST", STYDING SKOV, 6500 VOJENS, tlf. 74-506181.
HANS CHRISTIAN SMIDT, gårdejer, født d. 19.-6.-1935, søn af Helene og Christian
Smidt, gift d. 19.-6.-1961 med Kristine Fredsted Timmermann, medhjælpende hustru,
født d. 19.-4.-1939, datter af Anne og Nicolai Timmermann. Parret har børnene: Gun
nar, født d. 11.-8.-1966 og Annelene, født d. 28.-2.-1982.
H.C.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf 4,5 ha. skov. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1840 restaureret i 1961 og 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1929 og 1976, lader fra 1929 og 1962 samt maskinhus fra 1929. Gården
drives med en besætning på 28 årskøer, 38 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo.

GL. HADERSLEVVEJ 6, MAUGSTRUP SKOV, 6500 VOJENS, tlf. 74-506204.
HANS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1938, søn af Elly og Aage Niel
sen, gift d. 28.-3.-1964 med Jytte Louise Fisker, medhjælpende hustru, født d. 23.9.-1939, datter af Kristine og Søren Fisker. Parret har børnene: Lene, født d. 19.-8.1965, Henrik, født d. 31.-3.-1967 og Dorthe, født d. 12.-1.-1971.
H.C.N. har været på Korinth Landbrugsskole, han er medlem af kredsrepræsentant
skabet i Haderslev Landboforening og i Kløvermælk samt medlem af bestyrelsen for
Venstre i Maugstrup. Han overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Minna Skødt. Nuværende
ejer er 2. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1839 og senest restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1839 og 1976 samt lade og maskinhus begge fra 1932. Gården drives
med en besætning på 38 årskøer og 46 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts
korntørreri.
GL. MEJERIVEJ 1, VEDSTED,
6500 VOJENS, tlf. 74-545199.
ARNE HANSEN, gårdejer, født
d. 21.-8.-1937, søn af Anne og
Jørgen Hansen, gift d. 18.-5.-1963
med Agnes Lauritsen, rengørings
assistent, født d. 25.-4.-1937, dat
ter af Luise og Hans Peter Lau
ritsen. Parret har børnene: Claus
Jørn, født d. 21.-9.-1963, Gitte
Luise Dorthea, født d. 7.-1.-1965
og Susanne, født d. 25.-7.-1973.
A.H. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra Jør
gen Hansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1944 og senere restaureret efter brand. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1944 og 1974, lade fra 1955 samt maskinhuse fra 1944 og 1964.
Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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GL. SKOVBYVEJ 2, SKOVBY,
6500 VOJENS, tlf. 74-545536.
PREBEN HANSEN, gårdejer, født
d. 30.-7.-1957, søn af Inga og
Mathias Hansen, gift d. 17.-11.1984 med Meta Alma Danielsen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-8.-1960, datter af Jenny Kerstine og Hans Peter Danielsen.
Parret har børnene: Kim, født d.
9.-2.-1980, Tanja, født d. 17.-5.1984 og Bente, født d. 23.-1.1988. P.H. er smed og har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han over
tog gården d. 1.-5-1982 fra Anders Juhl Jepsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 7 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1955. Avlsbygningerne består af s vinestald fra
1955, lader fra 1955 og 1990 samt maskinhus fra 1985. Gården drives med en svine
produktion på 3 årssøer, der sælges 50 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.

GL. SKOVBYVEJ 3, "VÅRTENBJERG", USTRUP, 6500 VOJENS,
tlf. 74-545168.
ERIK K. NIELSEN, gårdejer,
født d. 15.-6.-1935, søn af Otto
Nielsen, gift d. 29.-4.-1961 med
Karin Hansen, tilskærer, født d.
24.-11.-1939, datter af Camilla
og Niels Juul Hansen. Parret har
sønnerne: Otto, født d. 26.-8.1962, Paul, født d. 5.-6.-1966 og
Niels, født d. 25.-1.-1968.
E.K.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1961 fra
faderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1912 og 1972, svinestald fra 1912 samt lade og maskinhus begge fra 1980.
Gården drives med en besætning på 26 årsammekøer og 26 ungdyr af racen Simmen
taler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og grønkål. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 grønkålsmaskine, kornsilo, plansilo
og kold lufts korntørreri.

GRANLYVEJ 2, "GRANLY",
OVER JERSTAL, 6500 VOJENS,
tlf. 74- 547460.
PETER TANDRUP KLOSTER,
gårdejer, født d. 13.-2.-1944, søn
af Else og Manus Kloster, gift d.
5.-7.-1975 med Kamma Fredsted
Schultz, medhjælpende hustru,
født d. 29.-7.-1950, datter af
Anne Margrethe og Mads Fogh
Schultz. Parret har børnene:
Lars, født d. 31.-3.-1977, Bent,
født d. 1.-4.- 1979 samt tvillin
gerne Kurt og Else, født d. 11.-4.-1982. P.T.K. har været på Ladelund Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 8.-2.-1971 fra Julianus Petersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28 ha., der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1923. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stalde fra 1923 og 1974, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1923. Gården drives med
en besætning på 36 årskøer, 50 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

GRUSGRAVVE3 2A, "E.
HOLMS MASKINSTATION",
ARNITLUND, 6500 VO3ENS,
tlf. 74-547595.
EDMUND HOLM, maskin
stationsejer, født d. ll.-l.1951, søn af Ingrid og Carl
Holm, gift d. 3.-5.-1975
med Kamma Rathenborg
Nørgård, medhjælpende hustru/kontorassistent, født
d. 8.-9.-1954, datter af
Astrid og 3ørgen Rathenborg Nørgård. Parret har børnene: Karina, født d. 14.-12.1976 og Kenneth, født d. 6.-4.-1978. E.H. overtog gården d. 1.-4.-1976.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 1 ha., der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1970 og tilbygget i 1983. Maskinhuse er opført i 1969 og 1987.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler, raps og ærter. Der er 9 trakto
rer, 2 mejetærskere, 3 bugserende og 1 selvkørende finsnitter, 2 græshøstere og 1
selvkørende skårlægger, 1 8-rækkers og 2 15-rækkers roesåmaskiner, 2 mini bigballepressere, 1 rundballepresser, 1 småballepresser samt 3 selvkørende roeoptagere. På
gården er ansat 7 medhjælpere.
GRUSGRAVVE3 4, "STENPOLAGER", ARNITLUND, 6500 VO3ENS.
3ENS 30RGEN K3ELSMARK
HANSEN, gårdejer, født d.
3.-5.-1943, søn af Laura Marie
og 3ens Hansen.
3.3.K.H. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-10.-1972 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1913.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 18 ha., heraf 1,3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1851 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1851 og 1965, lader fra 1942 og 1962 samt maskinhuse fra 1900 og 1967.
Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer.

GRØNGÅRDVE3 1, GABØL, 6500 VO3ENS, tlf. 74-871515.
VALDEMAR 3OHANSEN, landmand, født d. 21.-10.-1930, søn af Anne og Gustav 3ohansen, gift d. 6.-5.-1974 med Karen Marie Petersen, sygehjælper, født d. 7.-1.-1934,
datter af Petra og Martin Petersen. Parret har børnene: Peter Martin, født d. 1.-10.1964, Annette, født d. 23.-2.-1967 og Ulla, født d. 16.-10.-1974.
V.3. er mejeriarbejder. Han overtog gården i 1974 fra Henry Olsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 3 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1979, lade og garage. På gården er der ænder og høns. Der er 1 traktor, kornsilo
samt varm og kold lufts korntørreri.
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HADERSLEVVEJ 1, MAUGSTRUP,
6500 VOJENS, tlf. 74-506166.
JAKOB BOISEN, gårdejer, født
d. 17.-5.-1932, søn af Kristine og
Henrik Boisen, gift d. 14.-4.-1954
med Kathrine Friis, medhjælpen
de hustru, født d. 13.-9.-1932,
datter af Ingeborg og Carsten
Friis. Parret har børnene: Hen
ning, født d. 15.-8.-1954, Herdis,
født d. 16.-7.-1959 og Linda,
født d. 9.-3.-1966.
J.B. er medarbejder ved Gram i Vojens. Han overtog gården d. 11.-6.-1956 fra mode
ren. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1890. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., der er bortforpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1900 og 1968,
lade fra 1951 samt maskinhuse fra 1888 og 1947. På gården er der 2 heste. Der er 1
traktor, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
HADERSLEVVEJ 2, JEGERUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506184.
MATHIAS FALLESEN NØRGAARD, gårdejer, født d. 9.-6.-1936, søn af Katrine og
Hans Jørgensen Nørgaard, gift d. 27.-8.-1960 med Bodil Holgersen, medhjælpende
hustru, født d. 20.-9.-1936, datter af Ingrid og Henry Holgersen. Parret har børnene:
Hans Jørgen, født d. 29.-1.-1961, Bjarne, født d. 9.-11.-1963 og Søren, født d.
2.-7.-1970.
M.F.N. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Vojens Kom
mune. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1982. Gården drives med en besætning på 90 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 mark
vandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
M.F.N. ejer og driver også Billundvej 24, 6500 Vojens.
HADERSLEVVEJ 6, MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506297.
JENS NIELSEN HEISELBERG, gårdejer, født d. 9.-2.-1924, søn af Anne Kirstine og
Angel Thrier Heiselberg, gift d. 1.-4.-1956 med Margaretha Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 22.-3.-1930, datter af Hanna Auguste og Hans August Hansen. Parret
har børnene: Mogens, født d. 3.-4.-1957, Conny, født d. 31.-5.-1960, Preben, født d.
7.-1.-1963 og Anita, født d. 2.-6.-1969.
J.N.H. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
15.-11.-1961 fra Den Danske Stat.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1959 og 1980,
lade fra 1980, maskinhus fra 1962 og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på
20 årssøer, der sælges 150 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1 me
jetærsker, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
HADERSLEVVEJ 8, "VESTERVANG", MAUGSTRUP VESTERMARK, 6500 VOJENS, tlf.
74-506296.
POUL ERIK CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1925, søn af Mathilde og Johan
Christiansen, gift d. 3.-5.-1952 med Valborg Jørgensen, gårdejer, født d. 10.-8.-1929,
datter af Annette og Rasmus Jørgensen. Parret har børnene: Anna Therese, født d.
21.-10.-1952 og Erwin, født d. 18.-10.-1955.
P.E.C. er medlem af bestyrelsen for Haderslev Østeramts Husmandforening. Parret
byggede gården i 1959 på jord overtaget fra Præstegården.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 22,9 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1959, kombineret lade og maskinhus fra 1980, garage, brændselshus og hønsehus.
Gården drives med en besætning på 12 årskøer, 11 ungdyr og 9 slagtekalve af racen
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varm og kold lufts korntørreri.

HADERSLEVVEJ 10, "SØNDERGAARD", MAUGSTRUP, 6500
VOJENS, tlf. 74-506157.
THOMAS MATHIESEN BONDE,
gårdejer, født d. 28.-7.-1943, søn
af Hanne Marie og Christian Bon
de, gift d. 18.-10.-1968 med Ka
ren Hammelhoff Nissen, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-9.-1947,
datter af Kjerstine M. og Chri
stian Nissen. Parret har sønner
ne: Jens Peter, født d. 2.-4.-1971
og Hans, født d. 5.-1 1.-1973.
T.M.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra
Jens Peter Hammelhoff. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1835.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 69 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1974, desuden er der en arbejderbolig.
Avlsbygningerne består af kvægstalde opført 1910 og 1966 efter brand, lade fra 1984,
maskinhus fra 1978 samt foderhuse fra 1901 og 1966. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
HADERSLEVVEJ 19, MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506225.
JENS JENSEN KRÆMER, gårdejer, født d. 5.-4.-1941, søn af Cecilie og Ingvard Kræmer, gift d. 2.-8.-1969 med Kirsten Andresen, husmor, født d. 18.-7.-1947, datter af
Anna Marie og Hans Peter Andresen. Parret har døtrene: Lene, født d. 3.-1.-1972 og
Solveig, født d. 3.-10.-1974.
J.J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra for
ældrene, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 36 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1926, maskinhus fra 1950 samt kombineret garage, værksted og maskinhus modernise
ret i 1956. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
HADERSLEVVEJ 21, "SKELHAVE", MAUGSTRUP SKOV, 6500 VOJENS, tlf. 74-506229.
AHRENDT J. JØRGENSEN, deltidslandmand, født d. 30.-3.-1939, søn af Clare og
Søren Jørgensen, gift d. 29.-3.-1961 med Anne Mikkelsen, husmor, født d. 25.-1.-1936,
datter af Margrethe og Hans Mikkelsen. Parret har børnene: Clare Margrethe, født d.
17.-11.-1964, Søren, født d. 25.-1.-1968 og Susanne, født d. 17.-4.-1969.
A.J.J. overtog gården i 1960 fra forældrene. Nuværende ejer er 10. generation på
gården. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 0,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1903. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald, lade og ma
skinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og
hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
HADERSLEVVEJ 25, "LAUESGÅRD", MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506241.
NIKOLAJ PETERSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1925, søn af Martha og Chresten Lauesen Petersen.
N.P. overtog gården i 1955 fra faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 1,5 ha., der er frasolgt 31,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 og lade fra
1920. Der er 3 traktorer.
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6500 VOJENS, tlf. 74-506410.
NIELS HOMMELHOFF THOMSEN,
forpagter, født d. 7.-5.-1947, søn
af Magda og Christian Thomsen,
gift d. 17.-6.-1972 med Anne
Chatrine Andersen, plejeassistent,
født d. 8.-5.-1951, datter af Tin
ne og Jørgen Andersen. Parret
har børnene: Linda, født d. 25.4.-1977 og Jørn, fød td. ll.-ll.1972.
N.H.T. er forsøgsassistent og har været på Dalum Landbrugsskole. Han har forpagtet
gården siden 1985 fra Menighedsrådet ved Maugstrup Kirke.
Areal 19 ha., heraf 1 ha. skov. Menighedsrådet har bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1959 modernisert til svin i 1987 samt lade fra 1959.
Gården drives med en svineproduktion på 23 årssøer, der sælges 50 smågrise og 350
slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og 2 fodersiloer.

HADERSLEVVEJ 28, "KONGSHØJGÅRD", MAUGSTRUP, 6500 VO
JENS, tlf. 74-506397.
EJVIND RUBEN HANSEN, entre
prenør, født d. 21.-9.-1933, søn
af Gudrun og Thomas Hansen,
gift d. 1.-11.-1979 med Kirsten
Iwers, sygehjæler, født d. 5.-5.1946, datter af Henny og Knud
Iwers. Parret har børnene: Brian,
født d. 18.-5.-1975 og Susanne,
født d. 3.-6.-1977.
E.R.H. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Teknisk Udvalg i
Vojens samt folketingskandidat i Rødding Kreds for Fremskridtspartiet. Han overtog
gården d. 1.-10.-1984 fra Niels Aggesen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28 ha., der er bortforpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og senest restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af
kvægstald samt foder- og halmlader alle genopført i 1991 efter brand, desuden er der
lejlighed i udhuset fra 1991. Gården drives med en besætning på 17 årsammekøer, 23
ungdyr og 10 slagtekalve af racen Charolais, desuden er der 1 ridehest og 1 føl. Der
er 1 traktor, 1 rendegraver, 2 varebiler samt halmfyr.

HADERSLEVVEJ 29, MAUGSTRUP
SKOV, 6500 VOJENS, tlf. 74506287.
INGE KARIN og JENS PETER
HOMMELHOFF, gårdejere.
J.P.H. er født d. 23.-5.-1957, søn
af Grete og Jens Hommelhoff,
gift d. 22.-7.-1989 med I.K.H.,
født d. 3.-2.-1961, datter af Hil
da og Claus Deichgraeber.
I.K.H. er landbrugstekniker og
har været på Ladelund og Riber
Kjærgård landbrugsskoler. J.P.H. er ekspedient. Parret overtog gården i 1982 fra
J.P.H.'s forældre, som købte den i 1952.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, svinestald
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med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
HADERSLEVVEJ 30, "SKOVGÅRD", 6500 VOJENS.
ANKER DAHL CHRISTENSEN.
HADERSLEVVEJ 34, "GAMMELHAVE", MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506315.
INGEBORG og NIS ARNE HJORT, gårdejere. N.A.H. er født d. 9.-9.-1943, søn af
Mimi og Johannes Hjort, gift d. 4.-8.-1973 med I.H., født d. 21.-12.-1947, datter af
Signe og Kristian Kjærgaard. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 16.-5.-1975,
Birgitte, født d. 1.-5.-1977 og Christian, født d. 13.-7.-1980.
N.A.H. er lærer og har været på Nordisk Landbrugsskole. I.H. er lærer. Parret overtog
gården i 1971 fra Marie Witt.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 32 ha., 2 ha. er skov. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 udvidet i
1975, kvægstald fra 1979, maskinhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 30 årsammekøer, 20 ungdyr og 18 stude alle krydsninger af Aberdeen-Angus samt 72 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
økologisk brødkorn og hvede. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og kold lufts korntørreri.
HAMMELEV BYGADE 5, "HAMMELEVGÅRD", HAMMELEV, 6500
VOJENS, tlf. 74-507138.
CARL PETERSEN, gårdejer, født
d. 11.-3.-1936, søn af Agathe og
Anton A. C. Petersen.
C.P. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
58 ha., heraf 8,5 ha. skov og 6,5
ha. eng. Der er bortforpagtet 2
ha.
Stuehuset er opført i 1866. Avls
bygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1866 og genopført efter brand i
1939 samt lade og maskinhus begge fra 1866. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af lucerne og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

HAMMELEV BYGADE 40, HAMMELEV, 6500 VOJENS, tlf. 74-507129.
SVEND AARUP, landmand, født d. 8.-2.-1933, søn af Anne Marie og Peter Aarup, gift
d. 19.-9.-1959 med Gudrun Hansen, medhjælpende hustru, født d. 29.-1.-1936, datter
af Henny og Andreas Hansen. Parret har børnene: Hans Peter, født d. 9.-11.-1959 og
Henny, født d. 22.-10.-1960.
S.AA. er kommunalarbejder. Han overtog gården i 1961 fra faderen. Nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 12 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1926 udvidet og moderniseret i 1960, svinestald fra 1926 senere modernise
ret, staklade fra 1963 og lade fra 1926 udvidet i 1960. Gården drives med en svine
produktion på 6 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt samt en besætning på 11
årsammekøer og 12 ungdyr af racerne Limousine og SDM, desuden er der slagtekyllin
ger. Sønnen Hans Peter er medejer af kreaturerne. Der er 2 traktorer, kornsilo og
kold lufts korntørreri.
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CHRISTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1916, søn af Marie og Jens Peter Niel
sen, gift d. 9.-12.-1951 med Ursula Albricht, husmor, født d. 19.-7.-1926, datter af
Anna og Vilhelm Albricht. Parret har børnene: Marianne, født d. 14.-3.-1953 og Karl
Robert, født d. 27.-4.-1954.
C.N. er arkivar og fhv. sognerådsformand i Simmested. Han overtog gården i 1949 fra
faderen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 0,5 ha. er skov og 0,3 ha.
er mose.
Stuehuset er opført i 1856 og senest restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1958, lade fra 1960, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1975. På går
den er der 9 får med lam samt 1 årsammeko og 1 slagtekalv. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

HARKEN 11, "ULRIKSBJERG", SIMMESTED, 6500 VOJENS, tlf. 74-506119.
GRETHE JUHL og SØREN KJÆR HVIID, gårdejere. S.K.H. er født d. 23.-8.-1929, søn
af Klara og Laurs Hviid, gift d. 30.-11.-1963 med Grethe Juhl Petersen, født d.
8.-12.-1943, datter af Nicoline Margrethe og Johannes Madsen Sunddahl Petersen.
Parret har børnene: Else Marie, født d. 4.-7.-1966 og Henrik, fød d. 3.-2.-1975.
G.J.H. er monteringsarbejder. Parret overtog gården d. 9.-9.-1970 fra Rasmus Hviid.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 53 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1920 samt maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 5 trkatorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
HARRESHØJVEJ 1, LILLE SELSKÆR, 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-504119.
ARNE HJULER, deltidslandmand,
født d. 17.-8.-1943, søn af Rine
og Ingemann Hjuler, gift d. 19.7.-1983 med Birthe Petersen,
døgnplejer, født d. 2.-7.-1949,
datter af Inger og Christian Pe
tersen. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 18.-5.-1968, Dor
the, født d. 6.-5.-1971, Joan,
født d. 19.-1.-1973, Vicki, født d. 19.-7.-1974 og Brian, født d. 11.-7.-1974.
A.H. er postbud. Han overtog gården i 1980 fra faderen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1935, svinestald fra 1990 og lade fra 1982. Gården drives med en besætning på 5
årsammekøer, 4 ungdyr, 6 slagtekalve og 1 tyr af racen Charolais samt 20 moderfår
af racerne Texel og Oxford Down, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøde er rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og halmfyr.
HEDEVEJ 2, NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871139.
CHRISTEN HANSEN, landmand, født d. 27.-4.-1924, søn af Emma og Christian Han
sen, gift d. 1.-1.-1953 med Edith Nielsen, husmor, født d. 20.-8.-1929, datter af Linna
og Jes Nielsen. Parret har børnene: Emma, født d. 12.-2.-1954, Birgit, født d. 17.8.-1956 og Christian, født d. 9.-11.-1959.
C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Hans E.
Hansen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 2,3 ha., 2 ha. er eng og 0,8 ha.
er skov. Der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956 udvidet i 1962 samt lade og maskinhus begge fra 1962.
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HEDEVEJ 4, NUSTRUP, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871422.
BRUNO BUNDGAARD, landmand,
født d. 23.-9.-1940, søn af Kri
stine Bundgaard, gift d. 16.-6.1962 med Anna Gubi, husmor,
født d. 30.-7.-1941, datter af
Anna Gubi. Parret har sønnerne:
Bent, født d. 14.-3.-1964, Kaj,
født d. 25.-2.-1967 og Jan, født
d. 6.-2.-1971.
B.B. overtog gården i 1960 fra
moderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha., 1 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og s vinestald fra 1942 udvidet i 1986 samt lader fra 1942 og 1989. Gården
drives med en besætning på 12 årskøer og 4 ungdyr af racen Jersey samt en svinepro
duktion på 35 årssøer, der sælges 600 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.

HEDEVEJ 6, "SKOVGÅRD", NU
STRUP MARK, 6500 VOJENS,
tlf. 74-871179.
HANS ROSENLUND, gårdejer,
født d. 2.-5.-1930, søn af Chri
stiane og Hans Lauritsen Rosen
lund, gift d. 25.-1.-1958 med
Anna Margretha Holm, medhjæl
pende hustru, født d. 12.-2.-1938,
datter af Laura og Laurids
Holm. Parret har børnene: Lau
rids, født d. 26.-12.-1958, Chri
sta, født d. 22.-7.-1962, Kirsten, født d. 25.-3.-1964 og Knud, født d. 18.-8.-1969.
H.R. overtog gården d. 1.-1.-1958 fra faderen, som købte den i 1920.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og gennemgribende restaureret i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1925 udvidet flere gange senest i 1975, lader fra 1953 og
1975, maskinhus fra 1979 samt kombineret hønsehus og garage. Gården drives med en
besætning på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
HOPTRUPVEJ 1, SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-545185.
KARL KRONBORG, gårdejer, født d. 5.-7.-1931, søn af Christian Nielsen Kronborg,
gift d. 2.-7.-1981 med Gertrud P. N. Schmidt, husmor, født d. 9.-3.-1922, datter af
Schmidt.
K.K. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-5.-1953 fra faderen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 7,5 ha., der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 og lade fra
1962. Gårdens besætning er på 3 årskøer af racen RDM. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri.

HOPTRUPVEJ 4, SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-575524.
KARIN PORS, gårdejer, født d. 7.-8.-1960, datter af Marie og Christian Thomsen, gift
d. 20.-5.-1978 med Erling Pors, kloakmester, født d. 5.-9.-1946, søn af Johanne K. og
Nis O. H. Pors. Parret har sønnerne: Jens Christian, født d. 18.-11.-1978 og Ole, født
d. 3.-10.-1983.
K.P. er pædagogmedhjælper og har været på Bygholm Landbrugsskole. Hun overtog
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gården d. 1.-10.-1986 fra Jens Iversen Krogh.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1928, foderhus fra 1970 og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor.
HOPTRUPVEJ 6, SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-575550.
FLEMMING JORDT, gårdejer, født d. 4.-2.-1950, søn af Willys og Holger Jordt, gift d.
3.-2.-1990 med Mette Molke Sørensen, skrædder, født d. 4.-5.-1957, datter af Gerda
og Knud Sørensen. Parret har datteren Astrid, født d. 26.-9.-1986.
F.J. er ingeniør. Han overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Orla Nørh.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1926 og 1971, lader fra 1926 og 1971 samt maskinhus fra 1971. Gården
drives med en besætning på 8 årsammekøer, 8 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

HOPTRUPVEJ 7, SKOVBY, 6500
VOJENS, tlf. 74-575343.
LAURITZ JENSEN, gårdejer,
født d. 11.-10.-1936, søn af Pe
ter Jensen, gift d. 1.-12.-1962
med Annelise Nissen, hjemmehjæl
per, født d. 27.-6.-1942, datter
af Christian Nissen. Parret har
børnene: Birthe, født d. 29.-4.1963, Egon, født d. 26.-5.-1964
og Jytte, født d. 21.-7.-1965.
L.J. overtog gården d. 1.-4.-1963
fra Christian Thomsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1930 og 1979, lade fra 1978 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en
besætning på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, tårn
silo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
L.J. ejer og driver også Skovbyvej 58, 6500 Vojens.

HOVEDGADEN 1, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74547188.
SVEND DIEDERIK THOMSEN,
gårdejer, født d. 5.-11.-1944, søn
af Johanne og Hans Thomsen,
gift d. 6.-7.-1968 med Rita Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 6.-2.-1944, datter af Marie og
Aage Nielsen. Parret har sønner
ne: Carsten, født d. 6.-6.-1970
og Kenneth, født d. 6.-10.-1972.
S.D.T. er maskinarbejder og har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han
overtog gården d. 1.-5.-1968 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1870 og 1977, svinestald fra 1920, lade fra 1943 samt maskinhuse fra 1920
og 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps,
ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.
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HOVEDGADEN 5, ARNITLUND,
6500 VOJENS, tlf. 74-547179.
FLEMMING KROG, gårdejer,
født d. 6.-1.-1941, søn af Maren
og Nis Peter Gert Krog, gift d.
11.-8.-1968 med Kathrine Nissen,
rengøringsassistent, født d. 26.7.-1946, datter af Valborg og
Adolf Nissen. Parret har døtrene:
Marianne, født d. 2.-1.-1970 og
Annette, født d. 9.-3.-1972.
F.K. er maskinarbejder. Han
overtog gården d. 1.-12.-1971 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og senest restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1949 og maskinhus fra 1974. Gården drives med
en svineproduktion på 3 årsskøer, der produceres 45 slagtesvin årligt, desuden er der 6
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 1 traktor og 1
markvandingsanlæg.
HOVEDGADEN 105, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74547129.
MARIUS KLOSTER, gårdejer,
født d. 10.-4.-1909, søn af Peter
Kloster, gift d. 30.-12.-1938 med
Else Marie Tandrup, født d. 20.4.-1908, datter af Cathrine Tan
drup. Parret har børnene: Ane,
født d. 28.-4.-1940 og Peter,
født d. 13.-2.-1944.
M.K. overtog gården d. l.-ll.1938 fra faderen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1913. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, lade fra
1955 og maskinhus fra 1923. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.
HOVEDGADEN 107, "KARTOF
FELHUSET", OVER JERSTAL,
6500 VOJENS.
JENS THESTRUP SCHMIDT,
gårdejer. Omtales under Lilholtvej 6, 6500 Vojens.
J.T.S. overtog gården d. 1.-10.1991 fra Jacob Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
38 ha.
Stuehuset er af ukendt dato.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912, kartoffelbygning fra 1974, lade fra 1954 og maskinhus fra 1976. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og kartofler.
Der er 2 traktorer.
J.T.S. ejer og driver også Lilholtvej 6, 6500 Vojens.
HOVEDGADEN 109, "KOKDAL-HEDEGÅRD", OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf.
74-547288.
ANDERS NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1943, søn af Margrethe og Karl Nielsen,
gift d. 25.-9.-1971 med Angelika Andresen, medhjælpende hustru, født d. 27.-2.-1950,
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dresen. Parret har børnene: Lo
ne, født d. 29.-1.-1972, Carl
Olav, født d. 29.-6.-1973 og Bianca, født d. 1.-5.-1979.
Anders Nielsen har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-10.-1971 fra Karl
Markvard Nielsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
78 ha., heraf 8 ha. skov. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1908 og 1974, lade fra 1973, maskinhus fra 1982, foderhuse fra 1960 og
1980 samt udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer, 20
ungdyr og 25 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder korn,
ærter, kartofler, raps og fabriksroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 mark
vandingsanlæg, 1 kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus.

HOVEDGADEN 116, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS.
EVALD HANSEN BRINK. Omtales under Jernhytvej 59, 6500 Vojens.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1890, det blev bombet i 1944. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1900.
E.H.B. ejer og driver også Jernhytvej 59, 6500 Vojens.

HOVEDGADEN 118, OVER JER
STAL, 6500 VOJENS.
GUNNAR HOUGAARD SKOV,
gårdejer. Omtales under Hoved
gaden 122, 6500 Vojens.
G.H.S. overtog gården d. 1.-3.1988 fra Andreas Smolare.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
23 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1945, lade fra 1935 og ma
skinhus fra 1940.
G.H.S. ejer og driver også Hovedgaden 122, 6500 Vojens.
HOVEDGADEN 120, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-547138.
HANS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1904, søn af Dorthea og Julius Jurgensen.
H.J. er mejeriudannet. Han overtog gården d. 1.-1.-1935 fra faderen.
Areal 22 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1905 og lade fra 1931. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm
lufts korntørreri.
HOVEDGADEN 122, "TEJNDERMOSE", OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74547506.
GUNNAR HAUGAARD SKOV, gårdejer, født d. 6.-12.-1946, søn af Christine og Paul
Skov, gift d. 21.-4.-1979 med Yvonne Jessen, medhjælpende hustru, født d. 29.-3.1950, datter af Grethe og Frederik Jessen. Parret har børnene: Dorte, født d. 9.-7.1967 og Johny, født d. 13.-5.-1972.
G.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-7.-1971 fra
Anker Midtgaard.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 28 ha.
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"Tejndermose"s stuehus er opført
i 1930. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1930 og 1976,
svinestald fra 1978, foderhus fra
1948, maskinhus og gylletank.
Gården drives med en besætning
på 32 årskøer, 40 ungdyr og 15
slagtekalve samt en svineproduk
tion på 3 årssøer, der produceres
30 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartof
ler, ærter, raps og korn. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo, varm lufts korn
tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
G.H.S. ejer og driver også Hovedgaden 118, 6500 Vojens.

HOVEDGADEN 124, "VESTER
VANG", OVER JERSTAL, 6500
VOJENS, tlf. 74-547166.
CHRISTIAN HADBERG PETER
SEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1921,
søn af Agnes og Christian Mathi
as Petersen, gift d. 22.-12.-1954
med Christa Gammelgård, med
hjælpende hustru, født d. 23.-9.1932, datter af Kathrine og Pe
der Gammelgård. Parret har
sønnerne: Finn, født d. 21.-8.1956 og Torben, født d. 16.-5.-1959. C.H.P. har været på Malling Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1960 fra moderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 57 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1750 og restaureret efter brand i 1931. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1931, lade fra 1916, maskinhus fra 1977 samt foderhuse fra 1950 og
1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og kartofler.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HULVEJ 3, "LINDEGÅRD", HØGELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-545335.
SVEND F. MIKKELSEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1940, søn af Karla og Sigurd Mikkel
sen, gift d. 28.-4.-1961 med Anna Nørkær Hansen, medhjælpende hustru, født d. 30.1.-1940, datter af Agnes og Christian Hansen. Parret har børnene: Joan, født d. 20.6.-1959, Jan, født d. 3.-6.-1963, Ole, født d. 22.-1.-1968 og Kim, født d. 21.-10.-1977.
S.F.M. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Vested
Vandværk. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Hans Jessen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1937 og 1978, maskinhus fra 1983, foderhus fra 1974 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 34 årskøer og 60 ungdyr. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts
korntørreri.

HUMLEVEJ 1, "LYKAGERGÅRD", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545125.
PAUL HANSEN JUHL, gårdejer, født d. 25.-2.-1944, søn af Maja og Mads Hansen
Juhl, gift d. 29.-11.-1971 med Hanne Larsen, faglærer, født d. 14.-10.-1941, datter af
Marie og Verner Larsen. Parret har børnene: Jan, født d. 12.-6.-1962, Anne Marie,
født d. 19.-3.-1966, Mads, født d. 12.-4.-1968, Marlene, født d. 30.-3.-1973 og Thomas,
født d. 21.-11.-1978.
P.H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra
faderen.
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Areal 39 ha., heraf 1,5 ha. marginaljord. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1935 og 1979, lade fra 1928 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer, der produceres 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er lucerne. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo, tårnsilo samt staldvarme til
stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HÆRVEJEN 7, SKOVBY, 6500
VOJENS.
KAJ MARTIN GRAM, maskinfø
rer, født d. 27.-12.-1949, søn af
Peter Gram, gift d. 9.-10.-1971
med Rita Thomsen, sygehjælper,
født d. 22.-12.-1953, datter af
Jes Thomsen. Parret har sønner
ne: Johnny, Jan og Jim.
K.M.G. overtog gården d. 1.-7.1987 fra faderen.
Ejendomsskyld 230.000. Areal 3
ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af 1 kvæg
stald. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 3 ungdyr af racen He
reford.

HÆRVEJEN 9, SKOVBY, 6500 VOJENS.
KELD FØN FELDT-RASMUSSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1940, søn af Gudrun Chri
stine Nielsen og Johannes Feldt-Rasmussen, gift d. 22.-10.-1966 med Birte Skov Ni
elsen, afdelingssygeplejerske, født d. 1.-11.-1945, datter af Anna og Gunnar Skov
Nielsen. Parret har børnene: Lotte, født d. 23.-10.-1967, Lars, født d. 15.-10.-1970 og
Lene, født d. 20.-10.-1972.
K.F.F.R. er krimnalassistent, han har været på Malling Landbrugsskole og har i 4 år
været i Over Jerstal Skolenævn. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra Meta og Erik
Petersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 14 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret fra 1978-79. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1916 og maskinhus fra 1990. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker.

HÆRVEJEN 12, "PETERSHØJ", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-545416.
CHRISTIAN BRUUN, faglærer, født d. 17.-10.-1953, søn af Maren og Carl P. Christian
Bruun, gift d. 28.-12.-1976 med Hanne Marthe Clausen, kontorassistent, født d. 16.6.-1956, datter af Minna og Christian Clausen. Parret har børnene: Sara, født d. 4.11.-1977 samt tvillingerne Niels Christian og Daniel Carl, født d. 4.-4.-1984.
C.B. er pelsdyravler, han har taget kurser i pelsdyravl og er medlem af Skolebestyrel
sen i Over Jerstal. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Viggo Barzel.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 9 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet 7
ha. Stuehuset er opført i 1856 og senest restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
maskinhuse fra 1890 og 1981 samt pelseri fra 1931. Gården drives med en bestand på
320 minktæver. Der er 1 traktor.
HÆRVEJEN 14, "TIMMERVAD", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-664636.
GERT KARKOV, gårdejer, født d. 15.-7.-1953, søn af Johan Karkov, gift med Karen
Margrethe Karkov, socialrådgiver.
G.K. har været på Gråsten og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.9.-1977 fra Jens Weisbjerg.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 54,5 ha., der er forpagtet 36 ha.
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1871. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1850 og 1978,
lade fra 1850, foderhus fra 1978
og udendørs køresilo. Gården dri
ves med en besætning på 136 års
køer og 140 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, korn og raps.
Der er 3 traktorer, 2 markvan
dingsanlæg og 1 kornsilo. På går
den er ansat 1 heltids- og 1
deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården var tidligere Immervad Kro.

HØGELUNDVEJ 17, VEDSTED,
6500 VOJENS, tlf. 74-545104.
KURT LYNGE KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 24.-11.-1951,
søn af Karen og Lynge Kristen
sen, gift d. 5.-10.-1974 med Ve
ra K. Arnum, medhjælpende hu
stru, født d. 16.- 4.-1953, datter
af Kjestine Marie og Ewald P.
Arnum. Parret har døtrene: Dor
the, født d. 30.-7.-1975, Maria,
født d. 7.-2.-1984 og Malene,
født d. 23.-4.-1988. K.L.K. har været på Borris og Korinth landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-1.-1976 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 41 ha., der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1851 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1973 og 1985, lade fra 1957, maskinhus fra 1965, foderhus fra 1979,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 54 årskøer, 60
ungdyr og 27 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg og naturgasanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

HØJGÅRDSVEJ 1, "HØJGÅRD",
BRØNDLUND, 6500 VOJENS, tlf.
74-871396.
HENRIK FRIIS, gårdejer, født d.
14.-12.-1946, søn af Gunder og
Peter Friis, gift d. 31.-10.-1970
med Rita Petersen, medhjælpen
de hustru, født d. 7.-5.-1948,
datter af Anne og Hans Peter
sen. Parret har børnene: Henriet
te, født d. 28.-10.-1971, Dorthe,
født d. 7.-8.-1975, Peter, født d.
27.-5.-1979 og Jens, født d. 18.-12.-1987.
H.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 52 ha., heraf 5,5 ha. eng. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1914 udvidet i 1967, ungdyrstald fra 1978, kalvestald og medhjælperværelser fra
1914, svinestald fra 1952, maskinhuse fra 1959 og 1980, lade fra 1914, kombineret
garage og lade fra 1855, foderlade fra 1982, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 53 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af
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mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri. På
gården er ansat 1 fodermester.
HØJRUPVEJ 2, "GRAMSMINDE",
OVER LERTE, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-551238.
JØRGEN PAASKE, gårdejer, født
d. 30.-3.-1937, søn af Anne Dor
thea og Knud Paaske, gift d.
30.-9.-1962 med Herdis Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
26.-7.-1940, datter af Anna og
Helge Hansen. Parret har døtre
ne: Gitte, født d. 2.-7.-1963, Hel
le, født d. 26.-8.-1986, Rikke,

født d. 21.-6.-1969 og Mette, født d. 2.-10.-1974
J.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra fa
deren. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1905. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13 ha., 1,5 ha. er skov. Der
er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1908 senest restaureret i 1979, lade, maskin- og foderhuse alle fra 1976 samt
indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM, det er en avlsbesætning med salg af avlstyre Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 fodermester.
HØRLØKKE TVÆRVEJ 1, HØRLØKKE, 6500 VOJENS, tlf. 74-541361.
BERTEL ANDRESEN, husmand, født d. 31.-7.-1915, søn af Kjerstine og Lorenz An
dresen, gift d. 16.-6.-1940 med Inger Madsen, husmor, født d. 16.-1.-1918, datter af
Kathrine og Marius Madsen. Parret har døtrene: Else, født d. 22.-9.-1941, Betty, født
d. 22.-8.-1945 og Hanne, født d. 28.-9.-1953.
B.A. overtog gården i 1942 fra faderen, som købte den i 1924.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 8 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvægstald og lade fra 1878 samt lade fra omkr. 1955.

HØRLØKKE TVÆRVEJ 3, HØR
LØKKE, 6500 VOJENS, tlf. 74590274.
JENS CHRISTIAN HANSEN, in
geniør, født d. 4.-10.-1959, søn
af Karna og Hans Pedersen Han
sen, gift d. 6.-10.-1984 med Dor
te Justesen, socialpædagog, født
d. 16.-9.-1958, datter af Elisa
beth og Gunnar Justesen. Parret
har børnene: Kristine, født d.
7.-10.-1983, Sidsel, født d. 30.5.-1986 og Nikolaj, født d. 15.-6.-1990.
J.C.H. overtog gården d. 1.-7.-1985 fra moderen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1924.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,5 ha., der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1924, garage fra 1970 og maskinhus.
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NIELS KRISTIAN KRISTIANSEN,
gårdejer. Omtales under Hørløk
kevej 60, 6500 Vojens.
N.K.K. overtog gården i 1988 fra
Käthe Ludvigsen.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal
87 ha., heraf 9 ha. skov og 6 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1911. Avlsbygningerne består af lade fra 1913 samt kvæg- og svinestald.
N.K.K. ejer og driver også Hørløkkevej 60, 6500 Vojens.
HØRLØKKEVE3 60, SKRYDSTRUP, 6500 VO3ENS, tlf.
74-590228.
NIELS KRISTIAN KRISTI
ANSEN, gårdejer, født d.
22.-2.-1948, søn af Sine og
Harald Kristiansen, gift d.
23.-9.-1972 med 3ytte Ul
dall Danielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 23.-6.1952, datter af Anne Ma
rie og Thorvald Danielsen.
Parret har børnene: Charlotte, født d. 26.-2.-1973, Bo, født d. 24.-1.-1975 og Kristian,
født d. 28.-10.-1981.
N.K.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 15,3 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og udvidet i 1938. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1850 ændert til lade i 1983, maskinhuse fra 1965 og 1978, kartoffel
lagre fra omkr. 1850 og 1973, lade fra 1929 og garage. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af spisekartofler, byg, hvede, rug, frø, fabriksroer og
ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager,
kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts gennemløbskorntørreri.
N.K.K. ejer og driver også Hørløkkevej 55, 6500 Vojens.
HØRLØKKEVE3 64, HØRLØKKE,
6500 VO3ENS, tlf. 74-542717.
SVEND 3ESSEN, gårdejer, født d.
14.-8.-1930, søn af Helga M. og
3ens 3essen, gift d. 7.-11.-1953
med Anna Margrethe Rudbeck,
hjemmehjælper, født d. 28.-12.1932, datter af Marie K. og 3ørgen Rudbeck. Parret har børne
ne: Helga, født d. 1.-7.-1955,
Karsten, født d. 19.-11.-1957, Ma
rianne, født d. 30.-4.-1960 og
3esper, født d. 17.-12.-1964.

S.3. overtog gården d. 20.-4.-1970 fra Niels Hansen.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 12 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1930 og 1976,
lade fra 1976 og maskinhus fra 1930. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der sælges 1.200 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo, tårnsilo og kold lufts korntørreri.
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6500 VOJENS, tlf. 74-541598.
WERNER PETERSEN, landmand,
født d. 26.-5.-1933, søn af Agnes
og Peter H. Petersen, gift d.
24.-9.-1955 med Helga Marie Kri
stiansen, husmor, født d. 28.-3.1936, datter af Anne Marie og
Johan Kristiansen. Parret har bør
nene: Paul, født d. 8.-1.-1956,
Käthe, født d. 26.-3.-1957 og
Birte, født d. 2.-10.-1959.
W.P. er bentonblandemester og
har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra Henry A.
Bach. Ejendomsskyld 500.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1924, garage fra 1967 og maskinhus fra
1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 50 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
JEGERUPVEJ 4, HØRLØKKE,
6500 VOJENS, tlf. 74-543377.
FREDERIK A. SCHMIDT, gård
ejer, født d. 25.-11.-1950, søn af
Anna Lydia og Carl Schmidt,
gift d. 19.-7.-1975 med Inge
Bruhn, hjemmehjælper, født d.
19.-10.4954, datter af Esther og
Emanuel Bruhn. Parret har bør
nene: Pia, født d. 15.-1.-1977,
Kim, født d. 25.-8.-1978 og Ane,
født d. 2.-11.-1986.
F.A.S. er salgskonsulent og har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han
overtog gården d. 22.-4.-1975 fra Henrich Bennesen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. mose og eng. Der er forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924, lade fra 1961 samt maskinhuse fra 1924 og 1985. Gården drives med en be
sætning på 5 årsammekøer, 7 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Limousine. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker.

JEGERUPVEJ 6, "DOORVANG", HØRLØKKE, 6500 VOJENS, tlf. 74-540837.
DORIS og ORLA KRISTENSEN, bankassistent og reg. revisor.
Parret overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Alfred Bennetsen.
Areal 8,9 ha., der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1925 og senest restaureret fra 1987-88. Avlsbygningerne
består af svinestald fra omkr. 1925, kombineret foder- op fårehus fra 1990 samt gyl
letank. Gården drives med en fårebesætning af racen Texel. Der er 1 traktor.
JEGERUPVEJ 8, "MOSEGÅRDEN", HØRLØKKE, 6500 VOJENS, tlf. 74-590056.
INGOLF KRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1949, søn af Dorthea og Wagner Kri
stensen, gift d. 28.-5.-1988 med Else Otte, plejehjemsassistent, født d. 11.-7.-1963,
datter af Karen og Erik Otte.
I.K. er vognmand. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra faderen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 11,5 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg-, svinestald og lade fra 1924 ændret til hestestald i 1988 samt maskinhus
fra 1977. Gården drives med en besætning på 10 moderfår af racen Oxford Down samt
8 rideheste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor.
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6500 VOJENS, tlf. 74-541171.
KNUD NISSEN MØLLER, gård
ejer, født d. 28.-2.-1926, søn af
Henny og Andreas Møller.
K.N.M. er savskærer og har væ
ret på landbrugskursus via Land
boforeningen. Han overtog gården
d. 1.-11.-1969 fra faderen. Nu
værende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens
eje siden 1850.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10
ha., heraf 3 ha. bakker og varigt
græs. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1949. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1907, lade fra 1906 og maskinhus fra 1951. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
JERNHYTVEJ 36, "RØNHAVE",
JERNHYT, 6500 VOJENS, tlf.
74-541089.
CARL CHRISTIAN FRANDSEN,
gårdejer, født d. 25.-9.-1937, søn
af Kristina og Thorvald Frand
sen, gift d. 26.-8.-1961 med Ella
Hansen, født d. 7.-3.-1941, dat
ter af Klara og Anton Hansen.
Parret har børnene: Bjarne Sten,
født d. 22.-1.-1962, Jan Christi
an, født d. 24.-7.-1964 og Lene
Kristine, født d. 16.-3.-1967.
C.C.F. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra
faderen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, svinestalde
fra 1932, 1968 og 1979, lade fra 1975, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1989, gastæt
silo og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 40 ungdyr
samt en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres 650 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri. På gården er ansat
1 fodermester.

JERNHYTVEJ 44, ARNITLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-547276.
KARSTEN NISSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1966, søn af Karen Marie og Magnus Nis
sen, gift med Erna Nissen, fabriksarbejder, født d. 18.-6.-1968, datter af Mona og
Viggo Nissen. Parret har sønnen Morten, født d. 28.-9.-1990.
K.N. er lagerforvalter. Han overtog gården d. 1.-4.-1991 fra faderen.
Ejendomsskyld 925.000. Areal 26 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af
stald og lade. På gården er der 1 hest. Der er 1 traktor, 2 kornsiloer, 1 varm og kold
lufts korntørreri samt halmfyr.
JERNHYTVEJ 47, "CARLSGÅRD", JERNHYT, 6500 VOJENS, tlf. 74-541175.
BJARNE THYE PETERSEN, gårdejer, født d. 15.-1.-1965, søn af Gunnar Frede Peter
sen, bor sammen med Susanne Jakobsen, husbestyrerinde, født d. 5.-11.-1964, datter
af Erna og Jørn Jakobsen.
B.T.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for
Landboungdom i Haderslev. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Jacob Carl Petersen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1895.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 31 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og senest restaureret i 1987, desuden er der arbejderbolig
fra 1980. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1927 og 1990, lade fra 1958,
maskinhus fra 1979, foderhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en besætning
på 66 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, desuden er der 10 moderfår. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
På gården er ansat 1 medhjælper.
JERNHYTVEJ 48, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-547389.
KRESTINE NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1956, datter af Gerda og Nis Heisel, gift
d. 24.-9.-1977 med Leif Nielsen, slagteriarbejder, født d. 26.-12.-1952, søn af Elna og
Martin Nielsen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 2.-10.-1978 og Martin, født d.
25.-7.-1983.
K.N. er sygehjælper. Hun overtog gården d. 1.-12.-1979 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1982, maskinhus
og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
K.N. ejer og driver også slagterforretningen Tøndervej 28, 6500 Vojens.

JERNHYTVEJ 49, "PAULSMINDE", JERNHYT, 6500 VOJENS,
tlf. 74-541684.
SVEND AAGE NISSEN, gårdejer,
født d. 7.-6.-1939, søn af Esther
og Nis Nissen, gift d. 7.-6.-1964
med Anne Grethe Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 28.-6.1943, datter af Margrethe og
Martin Jensen. Parret har børne
ne: Paul, født d. 23.-6.-1966,
Ulla, født d. 18.-11.-1968, Lis
beth, født d. 17.-9.-1972 og Karsten, født d. 26.-10.-1977.
S.AA.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1964 fra
faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf 1,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 35
ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1964 og 1987,
svinestald fra 1964, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1979 og indendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 85 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
SDM. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat
1 medhjælper.
S.AA.N. ejer og driver også Jernhytvej 61, 6500 Vojens.
JERNHYTVEJ 51, "JØRGENSGÅRD", JERNHYT,
6500 VOJENS, tlf. 74541685.
JØRGEN CARL PETERSEN,
gårdejer, født d. 22.-12.1926, søn af Elisabeth og
Jacob Petersen, gift d.
10.-11.-1951 med Andrea
Johanne Petersen, medhjæl
pende hustru, født d. 29.1.-1927, datter af Inger og
Jens Jørgen Petersen. Par
ret har børnene: Ingerlise,
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7.-3.-1959 og Jacob Carl, født d. 29.-10.-1969.
J.C.P. har været på Landbrugskursus via. Landboforeningen og har været medlem af
Hammelev Kommunalbestyrelse i 6 år. Han overtog gården d. 1.-1.-1959 fra faderen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 32 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1851 og senest restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1961 og 1975, lade fra 1905, maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1975.
Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og tårnsilo.
JERNHYTVEJ 57, "HØRLYKSMINDE", JERNHYT, 6500 VOJENS, tlf. 74-542362.
JØRGEN CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1938, søn af Marie og Chri
stian Petersen, gift d. 16.-9.-1967 med Kirsten Dall, medhjælpende hustru, født d.
4.-7.-1943, datter af Marie og Peter Dall. Parret har børnene: Pia, født d. 20.-3.-1967
og Rene, født d. 20.-4.-1971.
J.C.P. er landpost og har været på landbrugskursus via. Landboforeningen. Han over
tog gården d. 1.-6.-1959 fra moderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1865. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, maskinhus
fra 1980 og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
JERNHYTVEJ 59, "SØNDER
GÅRD", JERNHYT, 6500 VO
JENS, tlf. 74-541561.
EVALD HANSEN BRINK, gårdejer,
født d. 23.-1.-1943, søn af Kjerstine og Andor Brink, gift d.
18.-6.-1966 med Mary Brunhilde
Petersen, medhjælpende hustru,
født d. 4.-6.-1947, datter af Hel
ga og Andreas Petersen. Parret
har sønnerne: Hans Henrik, født
d. 28.-5.-1968, Eskild, født d.
27.-5.-1971 og Torsten, født d.
15.-3.-1979.
E.H.B. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-1.-1961 fra svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1913.
Areal 30 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1900 og 1975,
svinestald fra 1972 samt maskin- og foderhus begge fra 1983. Gården drives med en
besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 salgtekavle af racen SDM samt en svine
produktion på 10 årssøer, der produceres 180 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg og kornsilo.
E.H.B. ejer og driver også Hovedgaden 116, Over Jerstal, 6500 Vojens.
JERNHYTVEJ 61, JERNHYT, 6500 VOJENS.
SVEND AAGE NISSEN, gårdejer. Omtales under Jernhytvej 49, 6500 Vojens.
S.AA.N. overtog gården d. 1.-7.-1983 fra Hans Weber.
Ejendomsskyld 375.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført i 1890. Avlsbygningerne består af 1 kvægstald.
S.AA.N. ejer og driver også Jernhytvej 49, 6500 Vojens.
JERNHYTVEJ 65, "SKOVLY", ARRITLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-547279.
JØRGEN RATHENBORG NØRGÅRD, gårdejer, født d. 12.-10.-1912, søn af Valborg
Marie og Hans Petersen Nørgård, gift d. 24.-11.-1943 med Astrid Bothilde Thiesen,
sygehjælper, født d. 1.-10.-1924, datter af Anne Margrethe og Anton Thiesen. Parret
har børnene: Hans, født d. 1.-4.-1945, Anker, født d. 17.-6.-1949, Ove, født d.
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27.-6.-1952 og Kamma, født d.
8.-9.-1954.
Jørgen R. Nørgård har været på
landbrugskursus via Landboforenin
gen. Han overtog gården d. l.-l.1943 fra moderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje
siden 1898.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20
ha., heraf 1,5 ha. mose. Der er
bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og senest restaureret i 1946. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1935 samt lader fra 1904 og 1935. Der er 1 traktor,
kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
JERNHYTVEJ 67, "LUNDSHØJ", ARNITLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-547261.
JENS MØLLER CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1926, søn af Hanna og Ene
vold Christiansen, gift d. 10.-12.-1955 med Metha Marie Rosenberg, medhjælpende
hustru, født d. 29.-9.-1918, datter af Metha og Niels Rosenberg. Parret har børnene:
Børge, født d. 20.-6.-1944, Esther, født d. 1.-10.-1946, Anne, født d. 31.-5.-1950 og
Per, født d. 24.-11.-1956.
J.M.C. overtog gården d. 24.-4.-1952 fra Karlo Nørgaard. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. sø. Der er bortforpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1836 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1837 og 1958, lade fra 1958, maskinhus fra 1962 og gylletank. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo og varm lufts korn
tørreri.

JERNHYTVEJ 69, "KALHAVE",
ARNITLUND, 6500 VOJENS.
NIS CHRISTIAN JUHL, gårdejer,
født d. 5.-9.-1928, søn af Bothilde og Nis Juhl, gift d. 26.-10.1957 med Anna Christine Ander
sen, medhjælpende hustru, født
d. 23.-11.-1930, datter af Karen
og Rasmus Andersen. Parret har
børnene: Gert, født d. 30.-7.-1959,
Claus, født d. 20.-6.-1962 og
Henning, født d. 29.-8.-1963.
N.C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra
Andreas Tingleff.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45 ha., heraf 1,4 ha. mose, 4 ha. eng og 1 ha. skov.
Der er bortforpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1870 og 1953, svinestalde fra 1870 og 1924, lade fra 1953 og maskinhus fra
1924. Gården drives med en besætning på 9 årsammekøer og 7 ungdyr. Der er 1 trak
tor.

JOMFRUGANG 1, STYDING, 6500 VOJENS, tlf. 74-507545.
ANKER JUHL WEBER. Omtales under Stokkehovedvej 1, 6500 Vojens.
A.J.W. overtog gården d. 1.-3.-1988 fra Nora Christiansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1920 samt lade fra 1951.
A.J.W. ejer og driver også Stokkehovedvej 1, 6500 Vojens.
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SKIBELUND, 6500 VO3ENS, tlf.
74-871195.
CARL SANDB3ERG LYDIKSEN,
gårdejer, født d. 10.-8.-1941, søn
af Elsabe og Hans Lydiksen, gift
d. 31.-3.-1964 med Birit Roost,
medhjælpende hustru, født d.
23.-6.-1939, datter af Anne og
Markus Andersen Roost. Parret
har børnene: Erik, født d. 15.-1.1965, Iver, født d. 13.-1.-1967 og
3ette, født d. 7.-5.-1972.
C.S.L. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra faderen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården. C.S.L. havde fra 1964-69 en gård i for
pagtning i Stenderup ved Rødding.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1924 udvidet flere gange senest i 1980, lade fra 1959, maskinhus fra 1976,
garage, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer,
50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
frø og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo samt
varm og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården benyttes husbondafløser.

3ONSBROVE3 2, SKIBELUND,
6500 VO3ENS, tlf. 74-871222.
NICOLAI TØNDER, husmand,
født d. 17.-11.-1913, søn af An
ne og Frans Tønder, gift d.
29.-12.-1938 med Elise Bøtteher,
husmor, født d. 1.-5.-1916, dat
ter af Ane og Frederik Bøtteher.
Parret har børnene: Agnes, født
d. 24.-12.-1939, Villy, født d.
6.-6.-1941, Ane, født d. 28.-6.1945 og Andreas, født d. 28.-7.1947.
N.T. forpagtede gården fra 1.-4.-1941 til overtagelsen i 1944 fra Kirstine Nissen.
Areal 11,8 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1884. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1884 ombygget til svin i 1980 samt 2 lader, hvoraf den ene er fra 1972.

3UHLSVE3 6, "S3ALLUND", OVER LERTE, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-541390.
30RGEN IVER IVERSEN, gårdejer. Omtales under Bygaden 32, 6500 Vojens.
3.1.1. overtog gården i 1984 fra Marie Nielsen. Nuværende ejer er 4. generation på
gården.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 17 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1722 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1930.
3.1.1. ejer og driver også Bygaden 32, 6500 Vojens.
KARL SKRØDERSVE3 1, "SKOVVANGGÅRD", BÆK, 6500 VO3ENS, tlf. 74-871315.
NIELS HAUGE, gårdejer, født d. 24.-5.-1957, søn af Ann Mari og Aksel Hauge, gift d.
29.-9.-1989 med Hanne Bertelsen, børnehavepædagog, datter af Vera og 3ørgen Ber
telsen. Parret har børnene: Didde, født d. 19.-6.-1984, Steffen Thor, født d.
31.-7.-1985 og Gunna, født d. 27.-11.-1987.
N.H. har været på Nordisk og Vejlby Risskov landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-3.-1990 fra faderen.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 60 ha., heraf 5 ha. skov og mose. Der er forpagtet 6
ha.
Stuehuset er opført i 1822 og senest restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1911 og 1972, lade fra 1822, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1899,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 55
ungdyr og 10 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo, varm og kold lufts
korntørreri samt halmfyr.
KARL SKRØDERSVEJ 3, "STEN
BROVAD", BÆK, 6500 VOJENS,
tlf. 74-871157.
ARNE RUDBECK, gårdejer, født
d. 5.-4.-1941, søn af Marie og
Jørgen Rudbeck, gift d. 15.-11.1968 med Lilly Friis, medhjæl
pende hustru, født d. 29.-9.-1941,
datter af Gudrun og Holger Friis.
Parret har sønnerne: Torben,
født d. 10.-12.-1970, Henrik, født
d. 27.-5.-1972 og Karsten, født
d. 1.-11.-1973.
A.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1970 fra Viggo
Møller. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 56 ha., heraf 3 ha. eng og 0,5 ha. skov. Der er
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1807 og senest restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1912 og 1981, lade fra 1912, maskinhus fra 1952, foderhus fra 1981,
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 56 årskøer, 70
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo samt varm
og kold lufts korntørreri.
KASTVRÅVEJ 2, 6560 SOMMERSTED.
PAUL HANSEN JUHL, gårdejer. Omtales under Frihedsvej 4, 6500 Vojens.
P.H.J. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra faderen Peter Hansen Juhl.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939 og lade fra 1920.
P.H.J. ejer og driver også Frihedsvej 4, 6500 Vojens.

KASTVRÅVEJ 3, "ENGGÅRD",
KASTVRÅ, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-506257.
TOMMY LETH MICHAELSEN,
gårdejer, født d. 16.-12.-1959,
søn af Sonja og Christian Michaelsen, gift d. 5.-5.-1990 med
Ulla Jørgensen, butiksassistent,
født d. 11.-12.-1967, datter af
Thora og Aksel Jørgensen. Par
ret har datteren Charlotte, født
d. 18.-1.-1990.
T.L.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-6.-1981 fra
faderen. Ejendomsskyld 980.000. Areal 19,7 ha., heraf 0,3 ha. eng. Der er forpagtet 12
ha. Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952, lade fra 1912 samt maskinhuse fra 1955 og 1982. Gården drives med
en besætning på 26 årskøer, 30 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo og varm lufts korntørreri.
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POUL MICHAELSEN JUHL, vagtmester, født d. 23.-5.-1941, søn af Anne Bothilde og
Hans Samuelsen 3uhl, gift d. 2.-10.-1965 med Ruth Grejsen, direktrice, født d. 18.4.-1943, datter af Gerda og Frederik Grejsen. Parret har børnene: Hans, født d. 13.6.-1966, Lars, født d. 5.-4.-1970 og Lena, født d. 10.-8.-1974.
P.M.3. er vagtmester ved Åbenrå Arrest og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 31.-12.-1977 fra Poul Hansen 3uhl. Gården blev bygget af bedste
faderen.
Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1937. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg.

KASTVRÅVE3 5, KASTVRÅ,
6560 SOMMERSTED, tlf. 74-506248.
PETER MICHAELSEN, gårdejer,
født d. 6.-3.-1946, søn af Mie og
Niels Michaelsen, gift d. 1.-3.1975 med Marianne Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 22.-8.1954, datter af Laura og Hans
Åge Nielsen. Parret har børnene:
Mia, født d. 22.-4.-1977 og Niels,
født d. 21.-9.-1979.
P.M. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1974 fra faderen. Gården, som er en udflytter
gård fra 1878, har været i slægtens eje siden.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 32 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og senest restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1956 udvidet og moderniseret i 1979, lade fra 1912, maskinhus fra 1978,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 33 ung
dyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter, kornsilo
og varm lufts korntørreri.
KASTVRÅVE3 6, "TOFTEGÅR
DEN", KASTVRÅ, 6560 SOMMER
STED, tlf. 74-506193.
HANS JUHL, gårdejer, født d.
5.-1.-1941, søn af Ester og Chri
stian 3uhl, gift d. 28.-5.-1966
med Anne Marie Finnerup, syge
plejerske, født d. 5.-7.-1947, dat
ter af Esther og Helge Finnerup.
Parret har døtrene: Lone, født
d. 4.-10.-1967, Merethe, født d.
21.-8.-1971, Tove, født d. 30.4.-1976 og Lisbeth, født d. 14.-7.-1983.
H.3. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1965 fra
Lorens Petersen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1847. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1975, 1977 og
1981, farestald fra 1970, lader fra 1976 og 1983, gylletank og 2 gastætte siloer. Går
den drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der sælges 1.200 smågrise og 1.200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, græs og raps. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, 1 kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri
samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
H.3. ejer og driver også Ringtvedvej 8, 6500 Vojens.
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KASTVRÅVE3 8, KASTVRÅ,
6560 SOMMERSTED, tlf. 74-506190.
POUL 3UHL, gårdejer, født d.
4.-4.-1951, søn af Bodil og Aage
3uhl, gift d. 7.-3.-1981 med Ka
rin Nielsen, kontorassistent, født
d. 13.-6.-1957, datter af Poula
og Christian Nielsen. Parret har
sønnerne: Per, født d. 27.-8.-1981
og Ole, født d. 28.-8.-1984.
P.3. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1979 fra faderen.
Areal 40 ha. Gården drives med en besætning på 35 årskøer af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.
KASTVRÅVE3 9, "DAMK3ÆRGÅRD", KASTVRÅ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-506171.
3OHAN 3OHANSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 13.-2.-1956, søn af Anne Christine og
Asmus 3ohansen Schmidt, gift d. 8.-4.-1987 med Krista Petersen, sygeplejerske, født
d. 1.-1.-1961, datter af Asta og Broder Petersen. Parret har børnene: Kristina, født d.
13.-10.-1987 og Rasmus, født d. 5.-6.-1989.
3.3.S. har været på Bygholm Landbrugsskole og er formand for Danmarks Landboung
dom. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra forældrene. Gården har været i slægtens
eje siden 1942.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 55,5 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1986, lader fra 1972 og 1990 samt indendørs køresilo. Gården drives med en be
sætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og 38 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper.
KASTVRÅVE3 10, "ESKEGÅRD", KASTVRÅ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-506192.
KNUD TAGE 3ENSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1930, søn af Marie Loise og Niels
Peter 3ensen, gift d. 3.-12.-1962 med Anne Margrethe Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-10.-1939, datter af Anne og Hans Sørensen. Parret har sønnerne: Hans,
født d. 27.-12.-1964, Peter, født d. 12.-6.-1969 samt tvillingerne Lars og Thorben,
født d. 2.-6.-1977.
K.T.3. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra svigerforældrene. Gården er fra omkr. 1600 og
har altid været i slægtens eje.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 2 ha. er eng. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965, lade fra 1973 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 30
årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 2 kornsiloer
og 1 varm lufts korntørreri.
KASTVRÅVE3 18, KASTVRÅ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-506232.
3OHAN PETER TERP 30RGENSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1929, søn af 3ulie og Boh
3ørgensen, gift d. 26.-3.-1954 med 3ohanne Petersen, født d. 20.-1.-1933, datter af
Anna og 3ørgen Petersen. 3.P. døde i august 1987. Parret fik børnene: Boh, født d.
19.-7.-1955, Anna, født d. 31.-8.-1956 og 3ytte, født d. 26.-8.-1961.
3.P.T.3. overtog gården d. 15.-10.-1957 fra faderen. Gården har været i slægtens eje i
over 130 år, og d. 1.-7.-1990 blev den solgt til sønnen Boh 3ørgensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 29,9 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 1,8 ha. er mose og eng.
Der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1929 udvidet i
1988, maskinhus fra 1972, foderhus fra 1929 og gastæt silo. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
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tlf. 74-506249.
AAGE K3ÆR, gårdejer,
født d. 26.-2.-1935, søn af
Kjerstine Anne-Marie og
Adolf Kjær, gift d. 1.-6.1963 med Lis Magda 3uhl,
medhjælpende hustru, født
d. 29.-4.-1938, datter af
Marie Christine og 3ens Pe
ter 3uhl. Parret har bør
nene: Nis, født d. 5.-3.1965, Mads, født d. 26.-5.-1971 og Bolette Marie, født d. 24.-6.-1974.
AA.K. er lokalkonsulent i Topdanmark, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er
medlem af bestyrelsen for Kløver Mælk. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.480.000. Areal 58 ha., heraf 0,5 ha. skov, 0,5 ha. mose og 3 ha. eng.
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1908 restaureret i 1972, svinestald fra 1976 og maskinhus fra 1975. Gården drives
med en besætning på 35 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt en
slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt varm og kold lufts korntørreri. På gården er
ansat 1 medhjælper.
Kastvråvej 23, som er underlagt Kastvråvej 25, blev overtaget d. 1.-8.-1966 fra Anne
og Lorentz Thomsens arvinger.
Ejendomsskyld 280.000.
Bygningerne består af stuehus opført i 1848 og lade fra 1981.
KESTRUPVE3 5, "HEDEGÅRD",
MAUGSTRUP VESTERMARK,
6500 VO3ENS, tlf. 74-506165.
CHRISTIAN SCHULTZ, gårdejer,
født d. 16.-8.-1928, søn af Marie
og Vilhelm Schultz, gift d. 5.-5.1957 med Else 3acobsen, med
hjælpende hustru, født d. 13.-1.1935, datter af Marie og Lars
3acobsen. Parret har sønnerne:
Mogens Vilhelm, født d. 4.-4.1960 og Harald Andreas, født d.
2.-11.-1963. C.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.1957 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1920.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1973, svinestald fra 1872 samt kombineret lade, maskin- og foderhus fra 1924.
Gården drives med en besætning på 21 årskøer, 23 ungdyr og 21 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.
KESTRUPVE3 7, "FLINTHOLM", MAUGSTRUP VESTERMARK, 6500 VO3ENS, tlf.
74-506389.
BENT CALLESEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1959, søn af Katrine og Kaj Callesen, gift
d. 22.-10.-1988 med Charlotte Callesen, køkkenleder, født d. 22.-10.-1964.
B.C. overtog gården d. 1.-11.-1981 fra 3ens Ravn. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1936 og 1970,
lade fra 1936, maskinhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
2.000 stk. årligt. Der er kornsilo og halmfyr.
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ENSLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-541230.
OVE ØLLGAARD, gårdejer, født d. 29.12.-1919, søn af Anne Sofie og Olav
Øllgaard, gift d. 5.-8.-1953 med Kaja
Gram, husmor, født d. 24.-6.-1923, dat
ter af Nanna og Jørgen Gram. De har
børnene: Jørgen, født d. 24.-4.-1954,
Birgit, født d. 1.-7.-1955 og Knud, født
d. 16.-5.-1959. 0.0. er dyrlæge. Han er
formand for Dyrlægeforeningen og med
lem af Veterinær Sundhedsråd. Han over
tog gården i 1969 fra Jens Hansen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1875 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1875, lade fra omkr. 1925, 22 minkhaller og 3 pelsningsrum. Gården
drives med en minkbestand på 1.500 avlstæver. Der er 1 minitraktor. På gården er der
ansat 2 medhjælpere.

KESTRUPVEJ 9, "VESTERGÅRD",
MAUGSTRUP VESTERMARK,
6500 VOJENS, tlf. 74-506279.
CHRISTIAN GELLERT, gårdejer,
født d. 3.-11.-1924, søn af Jo
hanne og Jørgen Gellert, gift d.
15.-2.-1962 med Rita Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
24.-4.-1939, datter af Maria og
Richard Larsen. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 8.-6.-1963,
Betina, født d. 18.-3.-1967 og
Henrik, født d. 14.-6.-1968.
C.G. overtog gården i 1959 fra faderen. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i 1894. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, svinestald
fra 1959, lader fra 1898 og 1947 samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en be
sætning på 12 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges
600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og rug. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri samt kombifyr.
KESTRUPVEJ 11-13, KESTRUP,
6500 VOJENS, tlf. 74-506278.
SIGURD KLING, gårdejer, født
d. 6.-7.-1940, søn af Magdalene
og Søren Kling, gift d. 13.-11.1965 med Ruth Møller Laursen,
sygehjælper, født d. 14.-10.-1936,
datter af Marie og Johannes Møl
ler Laursen. Parret har børnene:
Bjarne, født d. 5.-11.-1966 og
Ulla, født d. 15.-6.-1970.
S.K. er specialarbejder og ud
dannet champignongartner. Han overtog gården i 1974 fra faderen. Gården blev bygget
af faderen og farfaderen i 1929.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1929, og et nyt er opført i 1967. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1929, maskinhuse fra 1940 og 1974, foderhus fra 1961, 3 champignon
huse og 1 garage. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kompostmaskine, 1 gennemplantningsmaskine og 1 gaffeltruck.
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VESTERMARK, 6500 VOJENS,
tlf. 74-506277.
DAGNY JEPSEN, husmand, født
d. 30.-6.-1923, datter af Ane og
Jørgen Jensen, gift d. 11.-5.-1945
med Jørgen Jepsen, husmand,
født d. 13.-3.-1907, søn af Marie
og Peter Jepsen. Parret har søn
nerne: Asmus, født d. 21.-12.1945, Poul Jørgen, født d. 3.-6.1949 og Jens Peter, født d. 3.8.-1954. D.J. er medhjælper på plejehjemmet i Sommersted. Hun overtog gården i
1959 fra præstegårdsjord.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg-, svinestald og
lade fra 1959.

KIRKEPLADSEN 4, NUSTRUP,
6500 VOJENS, tlf. 74-871441.
EGON HENRIK DAMGAARD,
gårdejer, født d. 25.-4.-1938, søn
af Maren Magdalene og Johan
Heinrich Damgaard.
E.H.D. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1962 fra Magnus
Koch.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25
ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha.
eng. Der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og
restaueret i 1983. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1909, lade fra 1932 og maskinhus fra 1977. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af rug og byg. Der er 3 traktorer, 1
kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

KIRKEPLADSEN 8, "NUSTRUP
GÅRD", NUSTRUP, 6500 VOJENS,
tlf. 74-871477.
ASTRID IVERSEN, gårdejer, født
d. 14.-8.-1940, datter af Ane og
Christian Schmidt, gift d. 8.-10.1965 med Johan Iversen, født d.
31.-7.-1931, søn af Marie og Ma
rius Iversen. Parret har børnene:
Ann Helene, født d. 22.-7.-1966,
Anne Marie, født d. 3.-11.-1968,
Birgitte, født d. 2.-2.-1972 og
Marius, født d. 1.-11.-1978.
A.I. er kirkesanger. J.I. har bl.a. været formand for Danmarks Landboungdom, og er
nu formand for Regnskabskredsen H.N.R. og Venstre i Nustrup. A.I. overtog gården i
1965 fra svigerfaderen, som købte den i 1943.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 95 ha., heraf 10 ha. skov. Der er forpagtet 54 ha.
Stuehuset er opført i 1785 og restaureret i 1944, desuden er der landarbejderbolig.
Avlsbygningeren består af kombineret stald og lade, lade, maskinhus og garage. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af industrikartofler, byg,
hvede, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 kar
toffeloptager, plansilo og gennemløbs korntørreri. På gården er ansat 1 bestyrer.
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JENS PETER RØNHOLT. Omtales under Kirkestrædet 8, 6500 Vojens.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 1,6 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret fra 1977-78. Avlsbygningerne består af
hestestald, desuden er der 1 ridehal fra 1938 og 2 fra 1984.
J.P.R. ejer og driver også Kirkestrædet 8, 6500 Vojens.

KIRKESTRÆDET 8, "JUULMINDE", HAMMELEV, 6500
VOJENS, tlf. 74-507145.
JENS PETER RØNHOLT,
gårdejer, født d. 8.-4.-1939,
søn af Asta og Peter Rønholt, gift d. 26.-5.-1979
med Jette Muller, medhjæl
pende hustru, født d. 13.11.-1939, datter af Inger
og Carl Muller. Parret har
børnene: Anne Marie, født
d. 21.-7.-1960, Lone, født d. 30.-6.-1962, Thomas Peter, født d. 16.-4.-1968 og Marianne, født d. 6.-12.-1970.
J.P.R. er folketingsmedlem for Konservativ Folkeparti, major af Reserven, medlem af
repræsentantskabet for Unibank, medlem af bestyrelsen for Danæg og formand for
Dansk Erhvervs Fjerkræ, han har været på Sydsjællands Landbrugsskole og har taget
landbrugsuddannelser i Danmark og England. Han overtog gården d. 1.-6.-1962 fra
Johannes Madsen.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 128 ha., heraf 9 ha. eng og 13 ha. margonaljord. Der
er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført i 1760 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
fjerkræstalde fra 1914 og 1981, lader fra 1914 og 1975, overdækket gødningshus fra
1989 og gylletank. Gården drives med en produktion på 22.000 æglæggende høns, der
produceres ca. 400 tons æg årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps,
ærter, frøgræs og lucerne. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, kold
og varm lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 2 medhjælpere.
J.P.R. ejer og driver også Kirkestrædet 6, 6500 Vojens.
KLOVTOFTVEJ 2, STURSBØL, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-846568.
TOMMY SCHULTZ, deltidslandmand, født d. 16.-8.-1958, søn af Helene Ulldall og
Jørgen K. Sveinsson, gift d. 19.-12.-1987 med Evelyn Knudsen, fabriksarbejder, født d.
22.-3.-1962, datter af Anne og Alfred Knudsen. Parret har børnene: Kim, født d.
20.-10.-1983 og Ann, født d. 9.-9.-1986.
T.S. arbejder på fabrik og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 3.-10.-1985 fra Hans Ejler Gram.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 19,8 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1977, kvægstald fra 1929, lade fra 1931 og maskinhus fra 1978. Gården drives med
en besætning på 41 får, hvoraf de 17 er moderfår, desuden er der 100 ænder. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.

KNAGSLEDVEJ 1, "TØRNINGGÅRD", TØRNING, 6500 VOJENS, tlf. 74-507666.
SVEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1935, søn af Hanne og Hans Knudsen, gift d.
29.-6.-1963 med Nelly Knudsen, husmor, født d. 28.-1.-1940. Parret har sønnerne:
Peter, født d. 4.-3.-1965, Johannes, født d. 1.-5.-1968 og Sven, født d. 27.-5.-1972.
S.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1980 fra Hanne
van Dyke.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 85 ha., heraf 10 ha. skov og 9 ha. eng. Der er
forpagtet 8 ha.
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omkr. 1700 og restaureret i
1982. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1962 moderniseret
og udvidet i 1990, kalvestald fra
1990, lade og maskinhus begge
fra 1922 samt gylletank. Gården
drives med en besætning på 160
årskøer af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg,
hvede og raps. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, kornsilo, plan
silo, varm og kold lufts silokorntørreri samt halmfyr. På gården

er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
S.K. ejer og driver også Grødbølvej 17 og Åbenråvej 164, begge i Haderslev Kommune.
KNAGSLEDVEJ 5, "BIBÆKGAARD", TØRNING, 6500 VOJENS, tlf. 74-545457.
BØRGE HØYER FALLESEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1946, søn af Sine og Jørgen Falle
sen, gift d. 3.-6.-1989 med Edith Budach, sygeplejerske, født d. 19.-2.-1951, datter af
Petra og Carl Budach. Parret har børnene: Peter, født d. 19.-1.-1977 og Anne-Mette,
født d. 17.-7.-1978.
B.H.F. er maskinmester. E.B. er medlem af Skolebestyrelsen i Hammelev. B.H.F. over
tog gården d. 1.-11.-1976 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., der er bortforpagtet 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og tilbygget i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1936 og 1962, svinestalde fra 1936 og 1962, lade samt maskin- og foderhus alle
fra 1936. Der er kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.
KNAGSLEDVEJ 7, "KNAGSLED", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545432.
PAUL HANSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1948, søn af Kirstine og Martin Hansen, bor
sammen med Karen Dall, kirkegårdsmedhjælper, født d. 8.-6.-1941, datter af Mathilde
og Ejnar Damm. Parret har børnene: Eva, født d. 3.-1.-1960, Lone, født d. 7.-4.-1961
og Torben, født d. 10.-7.-1965.
P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1979 fra fade
ren. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1911. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1842 og restaureret i 1935. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1936 og 1977, kombineret lade og maskinhus fra 1936 og 1965 samt gylle
tank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 55 ungdyr af racerne SDM og
RDM. Der er 3 trkatorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOLDINGVEJ 2, GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871433.
CHRISTIAN ANDRESEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1930, søn af Anne Katrine og Mandus
Andresen, gift d. 28.-4.-1958 med Else Marie Aagaard, husmor, født d. 23.-4.-1936,
datter af Sofie og Anders Aagaard. Parret har sønnerne: Mandus, født d. 26.-11.-1959,
Anders, født d. 10.-5.-1961 og Anker, født d. 27.-12.-1962.
C.A. har været på Vallekilde Landbrugsskole og har igennem 16 år været medlem af
bestyrelsen for D.L.G. Han overtog gården i 1957 fra Heinrik Benetsen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 16,9 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af gamle
stalde forandret i 1974, maskinhus fra 1983 og udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 20 årskøer, 26 ungdyr og 12 slagtekalve af racerne SDM og Limou
sine. Der er 2 traktorer, 1 roetankmaskine, 1 ballepresser og plansilo.

KOLDINGVEJ 4, "DAMAGER", GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871688.
KJELD CARSTENSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1948, søn af Ella og Valdemar Carstensen, gift d. 24.-5.-1975 med Grethe Larsen, pakkerske, født d. 7.-10.-1952, datter af
Marie og Harald Larsen. Parret har børnene: Vita, født d. 4.-4.-1976 og Peter, født d.
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13.-10.-1980. KC. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.11.-1983 fra Anders Østergård.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 73 ha.
Stuehuset er opført i 1824. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 samt svinestald og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af havre,
rug, hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og
kold lufts korntørreri.
KOLDINGVEJ 5, "VESTERLED",
GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74871453.
ALFRED LUND, gårdejer, født
d. 1.-4.-1933, søn af Karen og
Christian Lund, gift d. 26.-5.-1962
med Kirstine Dorotea Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
15.-11.-1937, datter af Dorotea
og Peter Jensen. Parret har døt
rene: Dorthe, født d. 24.-11.-1962,
Karen, født d. 13.-9.-1965 og
Gerda, født d. 5.-6.-1971.
A.L. overtog gården i 1970 fra Ingrid Schmidt, samme år blev den lagt sammen med
Koldingvej 6, som A.L. har ejet siden 1963.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og senest restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
svine- og sostalde samt lade og garage alle fra 1943, fedesvinestald fra senere end
1943, maskinhus fra 1975 og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 25
årssøer, der produceres 375 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

KOLSNAPLUNDVEJ 4, KOLSNAP,
6500 VOJENS, tlf. 74-871548.
JENS CHRISTIAN JEPSEN, gård
ejer, født d. 26.-6.-1958, søn af
Marie og Christian Jepsen, gift
d. 19.-4.-1984 med Ulla Jepsen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-5.-1960. Parret har børnene:
Lene, født d. 29.-5.-1986 og Ja
kob, født d. 14.-5.-1989.
J.C.J. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-6.-1986 fra faderen, som købte den i 1965.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 0,8 ha. er skov.
Stuehuset er opført omkr. 1775 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg
stald udvidet og nybygget i 1986, svinestald fra 1967, lade fra 1976, gammel lade,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 50
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.
KOLSNAPLUNDVEJ 6, "KOLSNAPLUND", KOLSNAP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871364.
KRESTEN GRAM, gårdejer, født d. 1.-1.-1927, søn af Kjestine og Peder Jørgensen,
gift d. 7.-5.-1954 med Annelise Agertoft Lauritzen, husmor/musiker, født d. 11.-4.1932, datter af Marie Elise Melitor og Rasmus Lauritzen. Parret har børnene: PerEjvind, født d. 19.-10.-1958, Kirsten, født d. 22.-9.-1963 og Birgit, født d. 23.-6.-1970.
K.G. har igennem 20 år været medlem af Byrådet i Vojens og igennem 25 år af repræ
sentantskabet i Mejeriselskabet Esbjerg. Han overtog gården d. 1.-1.-1955 fra forældre
ne. Gården har været i slægtens eje siden 1919. Gården kan føres tilbage til 1700tallet.
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36 ha., heraf 0,5 ha. fredsskov.
Der er forpagtet 9 ha.
"Kolsnaplund"s stuehus er opført
i 1964. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1912 restaureret
og udvidet i 1959, svinestald om
bygget og udvidet i 1962, kombi
neret lade og maskinhus fra
1981, lade fra 1937, maskinhus
fra 1956 og udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning
på 34 årskøer og 36 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 4 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg, 1 skårlægger, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

KOLSNAPLUNDVEJ 8, "KOLSNAPLUND", KOLSNAP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871448.
ERIK GRAM, gårdejer, født d. 6.-2.-1959, søn af Else og Frands Gram, gift d. 27.7.-1985 med Dorthe Drud, sygeplejerske, født d. 2.-8.-1959, datter af Birgit og Erich
Drud. Parret har døtrene: Anne, født d. 9.-5.-1984 og Eva, født d. 8.-6.-1986.
E.G. er næstformand i børnehaven. Han overtog gården d. 1.-5.-1989 fra faderen.
Gården har været i slægtens eje siden 1946.
Ejendomsskyld 1.740.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 1 ha. er skov og 5 ha. er
eng.
Stuehuset er opført i 1960 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra omkr. 1954, svinestald fra 1954 ombygget i 1962, maskinhus fra 1975 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM samt en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 280 slagtesvin årligt. Der
er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.
KOLSNAPLUNDVEJ 10, KOL
SNAP, 6500 VOJENS, tlf. 74871435.
BØRGE JUNKER JESPERSEN,
deltidslandmand, født d. 17.-2.1922, søn af Kristiane og Jakob
Junker Jespersen, gift d. 20.-9.1944 med Karen Sørensen, hus
mor, født d. 15.-3.-1925, datter
af Kirstine og Randrup Sørensen.
Parret har børnene: Ingrid, født
d. 6.-12.-1944, Erik, født d. 15.6.-1946, Bent, født d. 21.-9.-1948, Gunnar, født d. 5.-9.-1951, tvillingerne Tove og
Birthe, født d. 12.-8.-1953 samt Jakob, født d. 17.-9.-1962.
B.J.J. overtog gården i 1947 fra Staten.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 9,5 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består
af kombineret kvæg-, svinestald og lade fra 1931 samt garage og maskinhus. Der er 1
traktor.
KOLSNAPSKOVVEJ 3, KOLSNAP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871644.
GEORG GRAM, gårdejer, født d. 23.-1.-1962, søn af Inga og Aage Gram, bor sammen
med Sigrid Hadbjerg Petersen, revisor, født d. 4.-4.-1962, datter af Christa og Aksel
Petersen.
G.G. har været på Ladelund og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d.
31.-12.-1989 fra faderen.
Ejendomsskyld 845.000. Areal 21,3 ha., heraf 3 ha. eng og 1,5 ha. skov.
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ført i 1907. Avlsbygningerne be
står af svinestalde fra 1907 og
1960. Gården drives med en svi
neproduktion på 80 årssøer, der
sælges 1.900 smågrise årligt, des
uden er der 2 heste. Der er 1
traktor. G.G. driver gården sam
men med faderen.

KOLSNAPVEJ 1, NØRREBALLE,
KOLSNAP, 6500 VOJENS, tlf.
74-871550.
PETER FUTTRUP, gårdejer,
født d. 23.-2.-1936, søn af Elise
og Johannes Futtrup. P.F. har
børnene: Michael, født d. 25.-1.—
1965 og Hanne, født d. 31.-1.-1967.
P.F. er assistent. Han overtog
gården i 1974 fra moderen. Går
den har været i slægtens eje fra
begyndelsen af 1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 45 ha., heraf 3,8 ha. skov. Der er bortforpagtet 38,3
ha.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret fra 1983-86. Gården er en 4-længet gård
bestående af lade, kvæg- og svinestald. Der er 1 traktor.

KOLSNAPVEJ 2, KOLSNAP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871381.
RASMUS KIESBYE, gårdejer, født d. 9.-10.-1958, søn af Astrid og Christen Kiesbye.
R.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er kredsformand for Rødding Landbo
forening og medlem af repræsentantskabet for Sønderjydske Kvægavlsforening. Han
forpagtede gården fra d. 1.-4.-1981 til overtagelsen d. 1.-1.-1986 fra faderen. Muværende ejer er mindst 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 47,5 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
udbygget i 1988, svinestald og lade begge fra 1920, kombineret maskin- og foderhus
fra 1979, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 38
årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts kørntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
KOLSNAPVEJ 11, "KOLSNAPGÅRD", KOLSNAP, 6500 VOJENS,
tlf. 74-871213.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født
d. 16.-10.-1915, søn af Margrethe
og Mads Christian Nielsen, gift
d. 21.-5.-1943 med Helga Marie
Skrøder, husmor, født d. 24.-11.1921, datter af Mathilde og Kre
sten Skrøder. Parret har døtrene:
Karen Margrethe, født d. 14.-11.1945 og Ingrid, født d. 6.-9.1949.
N.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1943 fra faderen.
Gården har været i slægtens eje siden 1930.
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Stuehuset er opført i 1931, desuden er der fodermesterbolig. Avlsbygningerne består
af kvæg- og svinestald samt 2 lader og maskinhus alle fra 1914. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og lucerne. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
H.M.S. ejer og driver også Balløjvej 1, 6500 Vojens.

KONGSHØJVEJ 1, "KONGSHØJGÅRD", SKIBELUND, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871198.
HERLUF CHRISTIAN BRODERSEN,
gårdejer, født d. 28.-7.-1915, søn
af Anna Margrethe og Julius Bro
dersen.
H.C.B. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1955 fra Viggo Bro
dersen. Gården har været i slæg
tens eje siden 1919.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27,6 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er bortforpagtet 26
ha. Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1939. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1875, hønsehus fra 1936, garage fra 1954 og lade fra
1946. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
KONGSTEDGÅRDVEJ 10, SIM
MERSTED, 6500 VOJENS.
CHRISTIAN BEIER DETLEFSEN,
gårdejer, født d. 1.-12.-1932, søn
af Bodil og Mathias Detlefsen.
C.B.D. overtog gården d. 1.-6.1961 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
35 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 0,5
ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1986. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1924 udbygget i 1980, maskinhus fra 1971, foderhus fra 1876 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 24 årskøer, 48 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 plansilo
og kold lufts korntørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.

KONGSTEDVEJ 5, "NØRGÅRD",
SIMMERSTED, 6500 VOJENS, tlf.
74-506172.
NIS C. MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 24.-12.-1936, søn af Anna
og Holger Mikkelsen, gift d. 25.5.-1963 med Bodil Olsen, social
pædagog, født d. 28.-5.-1942, dat
ter af Sigrid og Ejlef Olsen.
Parret har børnene: Sigrid, født
d. 23.-10.-1964 og Holger, født
d. 27.-3.-1966.
N.C.M. er borgmester og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i
1963 fra forældrene. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 57 ha.
Stuehuset er opført i 1839 og restaureret i 1947. Avlsbygningerne består af 4 svinestalde og 1 foderlade alle fra 1977, maskinhuse fra 1948 og 1977 samt gylletank.
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Gärden drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts korn
tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1-2 medhjælpere.
N.C.M. ejer og driver også Vadbrovej 2, 6500 Vojens.

KONGSTEDVED 12, SIMMER
STED, 6500 VOJENS.
HANS IVAR RAVN, gårdejer,
født d. 14.-10.-1939, søn af Nis
Ravn, gift d. 26.-2.-1972 med
Gyda Erlang, husmor, født d.
27.-4.-1935, datter af Robert Er
lang.
H.I.R. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-6.-1968 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal

63 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 5 ha. er marginaljord.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald,
lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri.

KONGSTED VEJ 14, "KONGSTEDGÅRD", SIMMERSTED, 6500 VO
JENS, tlf. 74-506169.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
12.-7.-1937, søn af Mette Marie
og Niels Jensen, gift d. 19.-4.1964 med Else Schrøder, med
hjælpende hustru, født d. 30.-4.1941, datter af Thora og Jørgen
Schrøder. Parret har børnene:
Johannes, født d. 25.-3.-1965,
Marianne, født d. 31.-7.-1967 og
Niels Jørgen, fød d. 2.-11.-1972.
E.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra Oluf
Nissen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 56,7 ha., heraf 1 ha. skov samt 4 ha. eng og mose.
Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1842 og restaureret i 1946. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1976, lader fra 1945 og 1946, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med
en besætning på 48 årskøer, 48 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der høns og får. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts korntørreri.
KRAFTMOSEVEJ 2, "LILLE KLEINBJERG", LUNDSBÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74541739.
CLAUS CARSTENS, gårdejer. Omtales under Adelvej 35, 6500 Vojens.
C.C. overtog gården d. 1.-1.-1983 fra faderen Holger Carstens. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1830. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, svinestald
fra 1930 og lade fra 1940, staldbygningerne er udlejet.
C.C. ejer og driver også Adelvej 35, 6500 Vojens.

KÆRFORT 25, "REFSØ SKOVGÅRD", REFSØ, 6070 CHRISTIANSFELD, tlf. 74-568405.
NIELS PETER SKOV, gårdejer, født d. 19.-1.-1945, søn af Frida og Niels Skov, gift d.
6.-5.-1970 med Else Hansen, lærer, født d. 7.-6.-1946, datter af Anne Katrine og Ge
org Hansen. Parret har sønnerne: Niels, født d. 9.-11.-1970, Carsten, født 13.-8.-1972
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og Søren, født d. 22.-10.-1976.
N.P.S. er lærer. Han overtog gården i marts 1973 fra Gustav Christiansen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 34,2 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 1 ha. er skov og 3 ha.
er eng.
Stuehuset er opført i 1947 og restaureret fra 1975-80. Avlsbygningerne består af svinestald restaureret af 2 stalde i 1980, lade fra 1976, maskinhus fra 1986, gylletank og
1 klima kontainer. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges
1.900 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
KÆRGÅRDVE3 2, MELLEM LER
TE, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74551212.
HANS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 24.-8.-1923, søn af Jens
Andersen, gift d. 9.-5.-1953 med
Abeline Hansen, husmor, født d.
17.-1.-1926, datter af Lauritz
Hansen. Parret har børnene: 3ens
Laurids, Anne Kjestine og Hans
Ejvind.
H.A. overtog gården d. 1.-5.-1953
fra faderen.
Ejendomsskyld 1.000.190. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1924, lade fra 1925 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en be
sætning på 5 årsammekøer og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 får og 3
lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, hvede og lucerne. Der er 3 trak
torer, 1 plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. H.A. ejer og driver også Tågerupvej 3, 6560 Sommersted. Areal 9 ha., byg
ningerne er opført i 1931.

KÆRGÅRDVE3 4, "HELENEGÅRD", MELLEM LERTE, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-551271.
NIELS MICHAELSEN, deltidsland
mand, født d. 8.-3.-1959, søn af
Loise og Niels Michaelsen, gift
med Lise Sørensen, socialpæda
gog, født d. 19.-2.-1962, datter
af Inge og Kaj Sørensen. Parret
har sønnerne: 3eppe, født d. 19.7.-1985 og Lasse, født d. 13.12.-1986.
N.M. er fodermester og har væ
ret på Ladelund Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra moderen. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1911. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, hvede og byg. Der er 1 traktor.
KÆRGÅRDVE3 6, OVER LERTE, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551234.
PEDER MATHISEN KRONGÅRD, gårdejer, født d. 29.-12.-1922, søn af Daniel Krongård. P.M.K. har været på St. Restrup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.7.-1959 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er bortforpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1938 samt maskinhuse fra 1973 og 1978. Gården drives med en besætning på 12 års-
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salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 plansilo, 4 tårnsiloer samt 1 varm
og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KÆRGÅRDVEJ 7, OVER LERTE,
6560 SOMMERSTED, tlf. 74551168.
HARALD JUHL, gårdejer, født
d. 27.-4.-1924, søn af Andreas
Juhl.
H.J. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1952 fra forældrene.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 16
ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og
restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941-42 og restaureret i
1968 samt lade fra 1954. På gården er der 2 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 3 traktorer, 1 plansilo og kold lufts korntørreri.
KÆRGÅRDVEJ 8, "ØSTERKÆR", OVER LERTE, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551255.
HANS ERIK SKØTT og HANNE LISE SABELGAARD HANSEN, gårdejere. H.E.S. er
født d. 10.-4.-1959, søn af Dorthea Margrethe og Ejgil Hansen, gift d. 17.-6.-1989 med
Hanne Lise Sabelgaard, ekspedient, født d. 26.-12.-1964, datter af Marie Hansine og
Peter Sabelgaard. Parret har sønnerne Jesper, født d. 5.-7.-1988 og Steffan, født d.
16.-4.-1990.
H.E.S.H. er salgskonsulent. Parret overtog gården d. 1.-12.-1989 fra H.E.S.H.'s fader.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af hestestald og lade. Gården
drives med en besætning på 16 får af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder
er jordbær og grøntsager. Der er 1 traktor.
KÆRGÅRDVEJ 9, "KJÆRGÅRD", KJÆRGÅRD, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551116.
JOHANNES SCHMIDT PETERSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1925, søn af Magdalene og
Karl Christian Petersen, gift d. 31.-7.-1955 med Sorine Kathrine Sommerlund, husmor,
født d. 1.-9.-1933, datter af Margrethe og Jørgen Sommerlund. Parret har børnene:
Karl Christian, født d. 12.-3.-1957, Hans Jørgen, født d. 17.-11.-1960, Johannes, født
d. 12.-5.-1965 og Margrethe Magdalene, født d. 16.-2.-1972.
J.S.P. har været på landbrugskursus via Haderslev Amt. Han overtog gården i 1955 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 60,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1821 og senest restaureret i 1983, desuden er der en villa fra
1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, svinestald fra 1880, hestestald og
maskinhus begge fra 1941 samt lade fra 1925. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo og varm lufts korntørreri.

LADEGÅRDVEJ 4, "STEVNING", TØNNING, 6500 VOJENS, tlf. 74-507282.
FREDE JUHL, gårdejer, født d. 5.-5.-1945, søn af Liss Gudrun og Jørgen Mads Ander
sen Juhl, gift d. 12.-3.-1966 med Bente Branick Nielsen, kontorassistent, født d. 6.10.-1945, datter af Elisa Maria og Carl August Nielsen. Parret har sønnerne: Tom,
født d. 6.-10.-1966 og Søren, født d. 29.-5.-1971.
F.J. er direktør for "Vamodan". Han overtog gården d. 1.-9.-1978 fra Jes Peter Ander
sen. Ejendomsskyld 820.000. Areal 11 ha., heraf 5 ha. skov og krateng. Der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1978-79. Avlsbygningerne består af heste
stald fra 1936, hønsehus fra 1983 og maskinhus fra 1961. Gården drives med fasan- og
agerhønsopdræt. Der er 1 traktor.
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LADEGÅRDVEJ 6, "SØGLIMT", TØNNING, 6500 VOJENS, tlf. 74-547676.
KARSTEN NYBJØRN, gårdejer, født d. 14.-12.-1954, søn af Else og Haakon Nybjørn,
gift d. 19.-2.-1983 med Lis Randi Frederiksen, kontorassistent, født d. 16.-4.-1947,
datter af Ilse og Jens Frederiksen.
K.N. er anlægsgarther og har været på Havebrugshøjskolen Vilvorde. Han overtog går
den d. 1.-2.-1983 fra Sv. Erik Sørensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 18 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1933 og 1963, lade fra 1933 og maskinhus fra 1953. Gården drives med en
besætning på 12 årsammekøer, 15 ungdyr og 6 slatekalve. Der er 1 traktor.
LADEGÅRDSVEJ 7, GL. LADEGÅRD, 6500 VOJENS, tlf. 74-507230.
HANS CHRISTIAN WIND, gårdejer, født d. 26.-3.-1900, søn af Katrine og Paul Hansen
Wind.
H.C.W. har været på Gråsten Landbrugsskole og har igennem 4 perioder været medlem
af Sognerådet i Hammelev. Han overtog gården d. 1.-4.-1949 fra faderen. Gården har
været i slægtens eje siden 1702.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 92 ha., heraf 7 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1828. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1828, svinestald
fra 1875, lader fra 1835 og 1868 samt maskinhus fra 1882. På gården er ansat 1 hus
bestyrerinde.

LADEGÅRDSVEJ 12, "LUNDSGAARD", LADEGÅRD, 6500 VO
JENS, tlf. 74-507348.
UFFE LUND PORS, gårdejer,
født d. 25.-10.-1943, søn af Jo
hanne og Nis Højer Pors, gift d.
7.-5.- 1971 med Anne Margrethe
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 18.- 9.-1945, datter af
Annelise og Nis Christian Jensen.
Parret har børnene: Nis Christi
an, født d. 18.-7.-1972, Henrik,
født d. 20.-1.-1976, Karsten, født d. 22.-4.-1985 og Jesper, født d. 14.-7.-1987.
U.L.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1976 fra
faderen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1766. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er
forpagtet 85 ha.
Stuehuset er opført i 1916 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1915
og 1990, lade fra 1915, maskinhus fra 1985, foderhus fra 1977 og indendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 60 ungdyr og 22 slagtekalve af racen
SDM samt 3 årsammekøer og 6 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korngræs til piller og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
plansilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 fodermester. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
LANGDYSSEVEJ 4, "HØJ
VANG", ABKÆR, 6500 VO
JENS, tlf. 74-547127.
JENS L. HANSEN, gårdejer,
født d. 28.-1.-1947, søn af
Karen og Martin Hansen,
gift d. 28.-1.-1977 med Lil
ly Rinke, medhjælpende hu
stru, født d. 26.-5.-1953,
datter af Anna Kathrine
og Hans Rinke. Parret har
sønnerne: John, født d.
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10.-5.-1979 og Lars, født d. 22.-3.-1981.
J.L.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 82 ha., heraf 6 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1950 og 1972,
lade fra 1990, maskinhus fra 1985, foderhus fra 1979 og indendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 med
hjælper.

LANGDYSSEVEJ 5, "FEMHØJ",
ABKÆR, 6500 VOJENS, tlf. 74547169.
HELGE HOLM LARSEN, gårdejer,
født d. 31.-1.-1924, søn af Kri
stine og Laurits Larsen, gift d.
19.-5.-1956 med Jenny Randeris,
født d. 14.-7.-1932, datter af
Ingeborg og Anders Randeris. Par
ret har børnene: Arne, født d.
17.-7.-1959, Ingeborg, født d.
21.-12.-1961 og Johannes, født d.
17.-11.-1964.
H.H.L. har været på landbrugs
kursus via Landboforeningen og er formand for Husmandsforeningen i Vedsted Sogn.
Han overtog gården d. 1.-2.-1956 fra Peter Petersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. sø og mose. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1943, svinestald
fra 1976 samt maskinhuse fra 1970 og 1976. Gården drives med en svineproduktion på
20 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt samt en besætning på 6 årsammekøer
og 20 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er lu
cerne, ærter og korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
LAURIDS SKAUS VEJ 2, 6560
SOMMERSTED.
ESKILD DETLEFSEN, gårdejer,
født d. 31.-7.-1959, søn af Anne
Margrethe og Jørgen Detlefsen,
gift d. 21.-12.-1989 med Jette
Christensen, klinikassistent, født
d. 3.-8.-1964, datter af Marie og
Egon Christensen.
E.D. har været på Borris og Ri
ber Kjærgård Landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-11.-1985
fra faderen.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1983.
LAURIDS SKAUS VEJ 5, 6560 SOMMERSTED.
SØREN PETERSEN, gårdejer. Omtales under Bjerndrupvej 1, 6560 Sommersted.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 11 ha.
S.P. ejer og driver også Bjerndrupvej 1, 6560 Sommersted.

LUDVIG BRUUNS VEJ 3, ABKÆR, 6500 VOJENS, tlf. 74-547196.
HERMANN MARIUS PAULSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1923, søn af Katrine og Jes
Hienrick Paulsen, gift d. 29.-3.-1949 med Marie Detlefsen, medhjælpende hustru, født
d. 1.-12.-1925, datter af Anne Marie og Christian Detlefsen. Parret har sønnerne:
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Arne, født d. 20.-7.-1953.
Hermann M. Paulsen har været
på landbrugskursus via Landbofor
eningen. Han overtog gården d.
1.-3.-1957 fra Hans Rasmussen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22
ha., heraf 2 ha. eng. Der er
bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og re
staureret i 1968. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1935,
svinestalde fra 1948 og 1965
samt maskinhuse fra 1935 og 1973. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 20
ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 7 årssøer, der sæl
ges 60 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
LERTEVEJ 7, "LERTEGÅRD",
NEDER LERTE, 6560 SOMMER
STED, tlf. 74-504872.
BENTE og SCHACK KOCK, gård
ejere.
S.K. er født d. 16.-2.-1952, søn
af Lisa og Hans C. Kock, gift d.
5.-6.-1982 med Bente Olesen,
lærer, født d. 19.-7.-1956, datter
af Gudrun og Anders Olesen. Par
ret har døtrene: Nanna, født d.
12.-12.-1983 og Ditte, født d.
6.-10.-1985.
S.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 3.-12.-1981 fra
Asmus Petersen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 94 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1898, kombineret fyrrum og garage fra 1900, maskinhus fra 1925
og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 650 stk. årligt, desuden
er der 7 ungdyr af Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
byg, rug og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts korntørreri
samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper 3 mdr. årligt.
LERTEVEJ 10, NEDER LERTE, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504341.
PETER JENSEN HANSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1953, søn af Marie Kjerstine Rudebeck og Hans Hansen, gift d. 11.-9.-1982 med Karen-Marie Wind, født d. 11.-8.-1957,
datter af Inger Marie og Paul Hansen Wind.
P.J.H. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Bankrådet. Han overtog
gården i 1976 fra moderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 30,7 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret fra 1977-78. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade, maskinhus og gylletank alle fra 1988 og genopført efter brand. Går
den drives med en besætning på 48 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, hvede og vinterbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, plansilo og halmfyr.

LILHOLTVEJ 6, "LILHOLTGÄRD", LILHOLT, 6500 VOJENS, tlf. 74-542666.
JENS THESTRUP SCHMIDT, gårdejer, født d. 14.-4.-1950, søn af Rigmor og Aksel
Thestrup Schmidt, gift d. 8.-7-.-1972 med Nana Råhauge Banke, sikkerhedskontrollør,
født d. 1.-1.-1950, datter af Sofie og Edmund Råhauge Banke. Parret har børnene:
Mette, født d. 8.-11.-1973, Tina, født d. 16.-6.-1976 og Søren, født d. 17.-12.-1987.
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Jens T. Schmidt har været
på Gråsten Landbrugsskole,
han er bestyrelsesmedlem
af Landboforeningen H.A.L.,
formand for Kvægbrugsud
valget og Plantningslaug
Vojens Nord samt medlem
af bestyrelsen i Venstre
Vælgerforening. Han over
tog gården d. 1.-2.-1978
fra Frederik Simon.
Ejendomsskyld 3.100.000.
Areal 58 ha., der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og senest restaureret i 1959 samt tilbygget i 1983. Avls
bygningerne består af kvægstalde fra 1937 og 1986, foderhuse fra 1937 og 1963 samt
gylletank. Gården drives med en besætning på 95 årskøer, 120 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn
og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 4 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo,
varm og kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 2 medhjælpere. J.T.S. ejer og driver også Lilholtvej 10 og Skovvej 20, 6500 Vojens.
LILHOLTVEJ 10, 6500 VOJENS,
tlf. 74-542666.
JENS THESTRUP SCHMIDT,
gårdejer. Omtales under Lilholt
vej 6, 6500 Vojens.
J.T.S. overtog gården d. l.-l.1984 fra faderen Aksel Thestrup
Schmidt.
Stuehuset er opført i 1900 og re
staureret i 1983. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1920,
lader fra 1877 og 1956 samt
maskinhuse fra 1954 og 1974. Der er kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korn
tørreri. J.T.S. ejer og driver også Lilholtvej 6 og Skovvej 20, 6500 Vojens.
LILHOLTVEJ 31, SKRYDSTRUP,
6500 VOJENS, tlf. 74-541478.
HOLGER VESTERGAARD, land
mand, født d. 29.-7.-1911, søn af
Bertha og Niels Vestergaard, gift
d. 14.-6.-1936 med Rigmor Peter
sen, husmor, født d. 14.-6.-1915,
datter af Ida og Thade Petersen.
Parret har børnene: Ida, født d.
14.-10.-1938, Ingrid, født d. 1.11.-1945 og Christian, født d.
30.-11.-1952.
H.V. overtog gården d. 1.-4.-1950 fra Karl Hansen. Pr. 1.-12.-1990 er gården over
taget af Danogips.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 15,6 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1927. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og rug. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
LILHOLTVEJ 41, "SMEDAGER", LILHOLT, 6500 VOJENS, tlf. 74-540064.
NIELS CHRISTIAN PINDS, gårdejer, født d. 21.-3.-1945, søn af Dorthea og Christian
Nielsen Pinds, gift d. 14.-6.-1969 med Ilse Hansen, bankassistent, født d. 20.-7.-1949,
datter af Birthe og Aksel Hansen. Parret har sønnerne: Kenn Christian, født d.
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N.C.P. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-8.-1975 fra Børge Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og senest restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1932 og 1979, lade fra 1979 og maskinhus fra 1985. Gården drives med
en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres 1.400 slagtesvin årligt, desuden er
der 2 årsammekøer og 2 slagtekalve af racen Aberdeen-Angus samt 5 moderfår. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo samt staldvarme til stuehus.
LILLE VEDBØLVEJ 1, "BAKKEGÅRDEN", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-545590.
PREBEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 12.-10.-1956, søn af Ingrid og Paul Schmidt, gift
d. 14.-7.-1979 med Anne Marie Goritcen, børnehavepædagog, født d. 5.-4.-1954, datter
af Margrethe og Anders Goritcen. Parret har sønnerne: Christian, født d. 25.-5.-1980,
Søren, født d. 3.-10.-1983 og Jens, født d. 8.-1.-1986.
P.S. er vaskemand i Branderup og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-6.-1990 fra Kreditforeningen Danmark.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1976, kvægstald, minkpelseri, lade og gylletank. Gården drives med en slagtesvine
produktion på 2.200 stk. årligt samt en besætning på 40 årsammekøer, 40 ungdyr og
15 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der 700 minktæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
P.S. ejer og driver også "Standelhjørn", Bygaden 36, 6500 Vojens.

LILLE VEDBØLVEJ 2, "TIDSEL
HØJ", VEDSTED, 6500 VOJENS,
tlf. 74-545277.
CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født d. 31.-3.-1947, søn af Gerda
og Martin Nielsen, gift d. 15.11.-1975 med Margrethe Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-11.-1954, datter af Anna og
Folmer Jensen. Parret har børne
ne: Hanne Louise, født d. 20.-12.1981 og Martin Kim, født d.
26.-10.-1983.
er kirkeværge i Vedsted Kirke. Han
overtog gården d. 1.-8.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1787.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1768 og senest restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1931, 1968 og 1977, lade fra 1901, maskinhus fra 1973, foderhus fra
1977 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 40 ungdyr og 18
slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ær
ter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
LILLE VEDBØLVEJ 6, VEDSTED, 6500 VOJENS, tlf. 74-545270.
KRISTIAN NISSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1956, søn af Anna og Jes Kristian Nissen,
gift d. 7.-7.-1979 med Britta Kjær, medhjælpende hustru, født d. 23.-6.-1958, datter
af Catrine og Nis Aage Kjær. Parret har børnene: Heidi, født d. 25.-8.-1978, Torben,
født d. 6.-4.-1981, Linda, født d. 22.-10.-1987 og Lisa, født d. 26.-8.-1989.
K.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1982
fra Peter Lauritsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf 0,6 ha. mose. Der er forpagtet 40 ha.
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opført fra 1970-78. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra
1970 og 1982 samt lade fra 1978.
Gården drives med en besætning
på 68 årskøer og 75 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 2 markvandingsanlæg
og 1 tårnsilo. På gården er ansat
1 bestyrer og 1 skoleelev.
B.N. ejer "Mosebo", GI. Abkærvej
3, 6500 Vojens.
LINDETVEJ 1, NUSTRUP MARK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871180.
HANNE LINDAHL, maler, født d. 7.-11.-1945, datter af Jenny Andersen, gift d. 27.11.-1965 med Gunnar Lindahl, murer, født d. 28.-6.-1942, søn af Frida og Heinrich
Lindahl. Parret har børnene: Heidi, født d. 29.-8.-1967, Tina, født d. 21.-11.-1969,
Sabine, født d. 19.-2.-1972 og Esben, født d. 16.-10.-1974.
H.L. overtog gården d. 29.-12.-1988 fra Ove Madsen.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1954 samt lade fra 1970.

LUNDSHØJVEJ 2, "PETERSMINDE", ARNITLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-547428.
NIELS ALFRED SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1934, søn af Elisabeth og Niels
Sørensen, gift d. 7.-11.-1959 med Valborg Maria Nissen Holm, medhjælpende hustru,
født d. 14.-8.-1935, datter af Karen Kjirstine og Iver Nissen Holm. Parret har tvil
lingerne Bo og Birte, født d. 9.-11.-1960 samt Ole, født d. 7.-12.-1963 og Margit, født
d. 18.-3.-1969.
N.A.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. V.M.N.H. er medlem af bestyrelsen for
Menighedsrådet i Vedsted Sogn. N.A.S. overtog gården d. 15.-5.-1967 fra moderen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 47 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1880 og 1964, svinestalde fra 1880 og 1955, lader fra 1929 og 1964 samt
maskinhus fra 1880. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 36 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

LUNDSHØJVEJ 4, "SKOVGAARD",
ARNITLUND SKOV, 6500 VOJENS,
tlf. 74-547278.
KAI V. KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 19.-10.-1936, søn af An
ne Margrethe og Johannes V. Kri
stensen, gift d. 20.-5.-1967 med
Kirstine Henriksen, medhjælpen
de hustru/butiksassistent, født d.
28.-11.-1942, datter af Marie og
Thorvald Henriksen. Parret har
børnene: Anne Marie, født d.
27.-3.-1970, Preben, født d. 27.3.-1974 og Arne, født d. 23.-8.-1975.
K.V.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra
Hans Petersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1948. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1873 og 1939, lade fra 1873, maskinhus fra 1974 og foderhus fra 1938.
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Gården drives med en besætning på 26 årskøer, 30 ungdyr og 13 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker
samt træfyr.

MARSTRUPVEJ 1, ABKÆR, 6500
VOJENS, tlf. 74-547406.
BENTE KELLMANN og EIGIL NI
ELSEN, gårdejere.
E.N. er lagerforvalter, født d.
29.-11.-1962, søn af Dorthea og
Hans Christian Nielsen, bor sam
me med Bente Kellmann, kontor
assistent, født d. 6.-10.-1962, dat
ter af Marie og Cornelius Kell
mann. Parret har sønnen Rane,
født d. 1.-11.-1986.
Parret overtog gården d. 1.-10.1989 fra Jens Christian Jiirgensen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 6,9 ha., heraf 4,4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og lade fra
1979. Der er 1 traktor.

MARSTRUPVEJ 2, ABKÆR,
6500 VOJENS, tlf. 74-547317.
AKSEL DRALLE, gårdejer, født
d. 9.-11.-1942, søn af Andrea og
Arthur Karl Dralle, gift d. 18.9.-1965 med Linda Elvira Iver
sen, medhjælpende hustru, født
d. 30.-12.-1944, datter af Karen
og Frederik Iversen. Parret har
sønnerne: Allan, født d. 1.-4.-1967
og Jan Erik, født d. 8.-11.-1971.
A.D. har været på Gråsten Land
brugsskole og er formand for
Abkær Jagtforening. Han overtog gården d. 1.-6.-1974 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 55 ha., heraf 8 ha. eng og 1 ha. skov. Der er for
pagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1938. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1935 og 1987, foderhus fra 1981, maskinhus og gylletank. Gården drives
med en besætning på 45 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 finsnittere, 1 roeoptager, 1 bigballepresser, 1 slamsuger, kornsilo, plansilo samt varm og
kold lufts korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.

MARSTRUPVEJ 4, "LILLE MOSE
GÅRD", ABKÆR, 6500 VOJENS,
tlf. 74-547492.
ALLAN DRALLE, gårdejer, født
d. 1.-4.-1967, søn af Linda Elvira
og Aksel Dralle, gift d. 2.-6.-1990
med Linda G. Nissen, køkkenle
der, født d. 7.-8.-1968, datter af
Karoline og Christian Nissen.
A.D. er chauffør og har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-8.-1989 fra
faderen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 21 ha., heraf 2 ha. skov og 0,5 ha. mose. Der er bort-
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forpagtet 18 ha. Stuehuset er opført i 1816 og restaureret i 1936. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1925 og 1952 samt lader fra 1816 og 1958. Gården drives
med en svineproduktion på 8 årssøer, der sælges 75 smågrise og 80 slagtesvin årligt.
Der er kornsilo.
MARSTRUPVEJ 5, "BJERGET",
SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74545195.
SØREN KOCH NIELSEN, gårdejer,
født d. 10.-12.-1923, søn af Caro
line og Niels G. Nielsen, gift d.
4.-8.-1961 med Gerda Kragelund,
husmor/kogekone, født d. 16.-6.1939, datter af Anne Helene og
Søren Kragelund. Parret har bør
nene: Anette, født d. 13.-5.-1959,
Lene, født d. 17.-2.-1963 og Ni
els, født d. 28.-10.-1967.
S.K.N. har været på landbrugskursus via Landboforeningen og er kasserer i Kontrol
foreningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1953 fra moderen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1840. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969, lade fra
1840, maskinhus fra 1880 og svinestald. Gården drives med en besætning på 10 årskøer
og 10 ungdyr af racen RDM samt en svineproduktion på 2 årssøer, der sælges 40 små
grise og 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 trak
tor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MARSTRUPVEJ 6, "MOSELY",
SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74547780.
RENE MARQUARDT, montør,
født d. 4.-7.-1959, søn af Grethe
og Thomas Marquardt, gift d.
12.-5.-1984 med Lone Schmidt,
kontorassistent, født d. 31.-7.1960, datter af Elina og Hans
Schmidt. Parret har børnene: Ru
ne, født d. 9.-1.-1985 og Lærke,
født d. 15.-8.-1988.
R.M. overtog gården d. 1.-4.1989 fra faderen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 9,9 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. mose.
Stuehuset er restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af lade. Der er 1 traktor.

MARSTRUPVEJ 8, "SKOVGÅRD",
SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74545184.
FRIEDRICH JOHANNES MARKMANN, gårdejer, født d. 19.-6.1908, søn af Cathrine og Martin
Markmann, gift d. 15.-1.-1949
med Henriette Karoline Madsen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-5.-1931, datter af Mette og
Valdemar Madsen. Parret har bør
nene: Martin, født d. 4.-11.-1949
og Cathrine, født d. 22.-1.-1951.
F.J.M. overtog gården d. 1.-6.-1940 fra faderen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. eng og mose.
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Stuehuset er opført i 1812 og restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1910, svinestald fra 1947 og maskinhus fra 1944. Der er 2 traktorer.
MAUGSTRUPVEJ 2, VOJENSMARK,
6500 VOJENS, tlf. 74-543196.
SVEND ERIK ANKER, gårdejer, født d.
9.-3.-1944, søn af Dora og Jørgen An
ker, gift d. 30.-10.-1971 med Sonja
Østergaard Bork, sygehjælper, født d.
26.-10.-1948, datter af Hansine og Niels
Bork. Parret har børnene: Annette, født
d. 5.-12.-1972, Jørn, født d. 13.-4.-1975
og Flemming, født d. 4.-9.-1978.
S.E.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1978 fra Hans Friis.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1947 og 1979, lade fra 1947, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1983,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 38 årskøer og 50
ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MEJERIVEJ 7, "SØNDERSKOVGÅRD", KASTVRÅ, 6500 VOJENS, tlf. 74-506189.
PETER JAKOBSGÅRD RAVN, gårdejer, født d. 15.-12.-1933, søn af Ellen og Jakob
Ravn, gift d. 23.-7.-1960 med Kamma Leth, medhjælpende hustru, født d. 22.-5.-1938,
datter af Kirstine og Jens Leth. Parret har børnene: Jenny, født d. 28.-3.-1963, Han
ne, født d. 1.-11.-1964 og Jes, født d. 24.-4.-1968.
P.J.R. har været på Bygholm Landbrugsskole og er aktiv i D.R.K. Kvægavlsforening.
Han overtog gården i 1968 fra Jes Jakobsgård. Gården har været i slægtens eje siden
1898.
Ejendomsskyld 1.130.000. Areal 39 ha., der er forpagtet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1875. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus begge
opført efter brand i 1958 samt maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning
på 29 årskøer, 30 ungdyr og 18 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts
korntørreri samt staldvarme til stuehus.

MINDEVEJ 1, "TOFTEGÅRD",
USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74545549.
JES ROSSEN NISSEN, gårdejer,
født d. 20.-11.-1957, søn af Ka
ren og Jørgen Rossen Nissen,
gift d. 26.-11.-1983 med Anne
Grethe Nilausen, fængselsbetjent,
født d. 29.-4.-1958, datter af
Else Sylvest og Svend Nilausen.
J.R.N. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-11.-1983 fra Edith og Jørgen Bruun.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1856 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1964 og 1984, lader fra 1877 og 1927, maskinhus fra 1927, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 40 ungdyr og 18
slagtekalve af racen DRK, desuden er der 2 følhopper. Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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ANDREAS HENNINGSEN, gårdejer, søn af Maren og Jes Henningsen.
A.H. overtog gården i 1962 fra Alfred Clausen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 16 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af hønsehuse fra 1967 og 1973
samt maskinhus fra 1978. Gården drives som avlscenter med en produktion på 12.000
høns årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og græs. Der er 2 traktorer og 1
fodersilo.
A.H. ejer og driver også Vadstedvej 9, 6560 Sommersted.
MØLBYVEJ 4, MØLBY, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-504471.
BENTE og PETER PETERSEN
NØRGAARD, gårdejere. B.N. er
født d. 10.-10.-1936, datter af
Ellen Dorthea Christine og Lau
ritz L. Holm, gift d. 21.-9.-1957
med Peter Petersen Nørgaard,
født d. 10.-1.-1932, søn af Chri
stine og Markus M. Nørgaard.
Parret har datteren Christine,
født d. 29.-10.-1965.
Parret overtog gården i 1957 fra P.P.N.'s fader. Gården har været i slægtens eje siden
1919.
Areal 15 ha., heraf 1 ha. mose, 1 ha. skov og 2,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1635 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936 udvidet i 1972, svinestald fra 1936 udvidet til køer i 1972, lade fra 1936 og
maskinhus fra 1979. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt varm og
kold lufts korntørreri.

MØLBYVEJ 7, "SØNDERGÅRD",
MØLBY, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504439.
KAJ FALLESEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 21.-5.-1935, søn
af Marie og Poul Christensen,
gift d. 24.-6.-1960 med Edith Ol
sen, døgnplejer, født d. 3.-6.1941, datter af Anna og Hein
rich Olsen. Parret har sønnerne:
Poul Erik, født d. 10.-12.-1960,
Hans Henrik, født d. 16.-2.-1962
og Jens Ole, født d. 1.-4.-1964.
K.F.C. overtog gården i 1960 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1929.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge genop
ført efter brand i 1974, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en
besætning på 120 slagtekalve af racen SDM samt blandet. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plan
silo, kold lufts korntørreri samt halmfyr.
MØLBYVEJ 8, MØLBY, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504308.
LAUNY LUND, gårdejer, født d. 18.-11.-1930, søn af Christine og Hans Lund, gift d.
18.-9.-1954 med Marie Helene Petersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-5.-1931,
datter af Marie og Christian Petersen. Parret har børnene: Hans Christian, født d.
17.-8.-1955, Tove, født d. 23.-1.-1958 og Jytte, født d. 7.-2.-1964.
L.L. overtog gården d. 1.-8.-1967 fra Poul Frederik Schmidt.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. plantage og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1871 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald
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Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 1.100 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, raps og byg. Der er 2 trakto
rer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, kornsilo og halmfyr.
MØLBYVEJ 10, SELSKÆR, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-504295.
HENNING JUHL, gårdejer, født
d. 24.-2.-1939, søn af Kristine og
Peter Juhl, gift d. 24.-2.-1962
med Bente Dahl, medhjælpende
hustru, født d. 27.-6.-1939, dat
ter af Hanne og Peter Dahl. Par
ret har sønnerne: Peter, født d.
2.-1.-1963, Michal, født d. 29.4.-1965 og Henrik, født d. 15.6.-1970.
H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Ebbe
Sørensen. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 54 ha., 13 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1965 og udvidet i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1972, lade fra 1984, maskinhus fra 1973 og foderhus fra 1977. Gården drives med en
besætning på 30 årsammekøer og 22 ungdyr af racerne SDM og Limousine. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, rug og hvede. Der er 4 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr.
MØLLETOFTEN 2, "EGLUND", REFSØ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504965.
LAURIDS NORUP JENSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1958, søn af Petra og Herman
Norup Jensen.
L.N.J. er maskinfører og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.
31.-12.-1988 fra faderen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 20,3 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1929 udvidet i 1976, lade fra 1929 samt maskinhuse fra 1929 og 1979. Gården
drives med en besætning på 2 årsammekøer og 7 ungdyr af Kødkvægsrace. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og lucerne. Der er 2 traktorer, 2
kornsiloer og 1 varm lufts korntørreri.

MØLLEVEJ 18, "LINDEGÅRD",
GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74871308.
ERIK EMBORG SCHMIDT, gård
ejer, født d. 25.-7.-1942, søn af
Elin Emborg og Holger Schmidt,
gift d. 17.-11.-1972 med Gerda
Rasmussen, børnehaveklasseleder,
født d. 2.-3.-1945, datter af Ida
og Julius Rasmussen. Parret har
døtrene: Mette, født d. 7.-6.-1973
og Elin, født d. 17.-3.-1975.
E.E.S. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1969 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1947.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 39 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1928 ændret til svinestald i 1972, svinestald fra 1928 udvidet i 1976, garage og
værksted fra 1921, lade fra 1928, maskinhus og fyrrum fra 1978 samt gylletank. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er frøgræs, raps, og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
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MØLLEVEJ 21, "NØRREGAARD",
GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74871778.
POUL MARZUARD MATHIASEN,
gårdejer, født d. 15.-8.-1958, søn
af Ellen og Marzuard Mathiasen,
gift d. 22.-6.-1985 med Kirsten
Jepsen, sygeplejerske, født d.
13.-5.-1961, datter af Ole og
Thea Jepsen. Parret har sønnen
Peter Marzuard, født d. 13.-5.1987.
P.M.M. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 15.-3.-1986 fra Aage Lund.
Areal 55 ha. Stuehuset er opført i 1971, desuden er der medhjælperbolig med garage
fra 1921. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1921, slagtesvinestald fra 1967,
drægtighedsstald samt klima- og farestald fra 1987, ungsvinestald og halmlade begge
fra 1989, lade fra 1924, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en SPFopformeringsbesætning på 115 årssøer, der sælges 850 sopolte og 1.400 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs, byg, hvede og rug. Der
er 2 traktorer, 1 kornsilo samt varm og kold lufts gennemløbstørreri. På gården er
ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

MØLLEVEJ 22, NUSTRUP, 6500
VOJENS, tlf. 74-871430.
OVE JENSEN, specialarbejder,
født d. 28.-2.-1930, søn af Kir
stine og Hans Adser Jensen, gift
d. 14.-6.-1958 med Annelise Han
sen, husmor, født d. 11.-6.-1939,
datter af Esther og Niels Han
sen. Parret har børnene: Lillian,
født d. 3.-11.-1958, Hans Erik,
født d. 24.-4.-1961, Margit, født
d. 8.-4.-1965 og Konny, født d.
26.-2.-1967.
O.J. har været på Odense Husmandsskole. Han overtog gården i 1960 som en udstyk
ning fra Præstegården i Nustrup.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
samt lade begge fra 1960.

MØLLEVEJ 23, GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871248.
SVEND RASMUSSEN, deltidslandmand, født d. 20.-12.-1930, søn af Valdborg og Lau
rits Rasmussen, gift d. 4.-4.-1954 med Anne Marie Kristensen, husmor, født d. 18.5.-1934, datter af Hansine og Peter Kristensen. Parret har børnene: Jane, født d.
26.-9.-1954, Inga, født d. 14.-7.-1956, tvillingerne Lena og Lone, født d. 4.-3.-1958,
Allan, født d. 18.-5.-1959, Dorte, født d. 20.-11.-1960 og Fredy, født d. 20.-10.-1961.
S.R. har tidligere arbejdet hos Brdr. Gram i Vojens og har været på Fyns Stifts
Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1958 fra Søren Corydon.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 1,5 ha. er eng. Der er
bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er nybygget i 1973. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svine
stald fra 1966 samt lade fra 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500
stk. årligt. Der er 1 traktor samt varm og kold lufts plantørreri.
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NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf.
74-871743.
GERARD FRANS VAN NEDEVOORT, gårdejer, født d. 9.-4.1938, søn af Maria og Gerard
Henderik Willem van Nedevoort,
gift d. 18.-12.-1964 med Janny
De Graaf, dame- og herrefrisør
mester, født d. 24.-10.-1945, dat
ter af Lummigje Oostindier og
Jan De Graaf. Parret har bør
nene: Lummigje Donatella Odette, født d. 11.-10.-1967, Gerard Henderik Willem, født
d. 14.-6.-1969 og Baberella Marie Karola, født d. 23.-10.-1972.
G.F.V.N. har været på Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1988 fra Jens Erik
Højhus. Sønnen Gerard Henderik Willem ejer halvdelen af gården, der drives som et
I/S. Areal 55,5 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungkvægstald beg
ge fra 1912, svinestald fra 1939 og lade fra 1933. Gården drives med en besætning på
77 årskøer, 65 ungdyr, 1 slagtekalv og 1 avlstyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt
varm og kold lufts korntørreri.

MØLLEVEJ 31, NUSTRUP, 6500
VOJENS, tlf. 74-871231.
THOMAS KRUGER, landmand,
født d. 12.-6.-1943, søn af Gud
run og Oluf Kruger, gift d. 20.11.-1975 med Lisbeth Friis Michaelsen, kontorassistent, født d.
14.-12.-1951, datter af Nanna og
Jacob Friis Michaelsen. Parret
har børnene: Maiken, født d.
25.-12.-1974 og Hans Oluf, født
d. 20.-11.-1976.
T.K. har været på Nordisk Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Nustrup
Husmandsforening. Han overtog gården i 1970 fra faderen. Gården har været i slæg
tens eje siden 1902.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 12,5 ha., der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1902, 1978 og 1989, lade fra 1985 og 2 gastætte siloer. Gården drives med
en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, andel i meje
tærsker og 1 halmfyr.
NEDER JERNHYTVEJ 2, NEDER
JERNHYT, 6500 VOJENS, tlf.
74-541485.
VERNER MØLLER LARSEN,
gårdejer, født d. 3.-11.-1940, søn
af Maria Catrina og Ole Richardt
Møller Larsen.
V.M.L. har været på landbrugs
kursus via Landboforeningen. Han
overtog gården d. 1.-1.-1990 fra
faderen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17
ha., heraf 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg-
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fra 1962 og 1968. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korn
silo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

NORDRE BYVEJ 3, "VALSBÆKGÅRD", ULDAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-590887.
POUL BLASCHKE, gårdejer, født d. 13.-7.-1961, søn af Anna og Peter Blaschke, gift
d. 5.-9.-1987 med Henny Aarup, fabriksarbejder, født d. 22.-10.-1960, datter af Gud
run og Svend Aarup. Parret har sønnen Yannick, født d. 22.-6.-1987.
P.B. er mejeriarbejder og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-8.-1988 fra Marinus Schmidt.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 79,7 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1915. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1935, lade fra
1969 og maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af byg, raps, hvede, rug, havre samt græs til piller. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker, kornsilo, varm og kold lufts portionstørreri samt halmfyr.

NUSTRUP ØSTERPORTE 1, NU
STRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74871619.
KNUD JENSEN, gårdejer, født d.
12.-7.-1955, søn af Inger og Jens
Jensen.
K.J. er traktorfører, han har væ
ret på Gråsten og Ladelund Land
brugsskoler. Han overtog gården
i 1985 fra Christian Theilgaard.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
70 ha., heraf 5 ha. eng. Der er
bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 senere udvidet og moderniseret, desuden er der lade og garage. Gården
drives med en besætning på 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der høns. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, havre, raps, fabrikskartofler og frø
græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo samt
varm og kold lufts korntørreri.
NYGÅRDSVEJ 3, "NYGÅRD", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545193.
GREJS HANSEN KRAB, gårdejer, født d. 29.-7.-1931, søn af Catrine og Andreas Han
sen Krab. G.H.K. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog
gården d. 12.-3.-1973 fra Otto Schmidt.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret efter flystyrt i 1944. Avlsbygningerne består
af kvægstald og maskinhus begge fra 1920. Gården drives med en besætning på 16 års
køer, 17 ungdyr og 86 slagtekalve samt en svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 40
smågrise og 4 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NØRREMARK 1, HAMMELEV,
6500 VOJENS.
NIS CHRISTIAN NISSEN, gård
ejer.
Ejendommen benyttes til foder
mester- og medhjælperbolig.
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NØRREMARK 3, "NØRRE
GÅRD", HAMMERLEV, 6500
VOJENS, tlf. 74-507123.
NIS CHRISTIAN NISSEN,
gårdejer, født d. 23.-8.1945, søn af Marie og
Hans Jørgen Nissen, bor
sammen med Lis Schmidt,
kontorassistent, født d.
23.-10.-1945, datter af Jo
hanne og Marius Steffen_ _______________
sen. Parret har børnene:
Lone, født d. 7.-10.-1965, Hans Jørgen, født d. 25.-8.-1972 og Christian, født d.
16.-3.-1979.
N.C.N. arbejder ved Nørregård Vinproduktion ApS, han har været på Gråsten Land
brugsskole, er byrådsmedlem i Vojens Kommune, medlem af bestyrelsen for Regn
skabskredsen H.N.R. samt medlem af repræsentantskabet i Halmfabrik og Tulip. Han
overtog gården d. 1.-7.-1972 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 87 ha., heraf 7 ha. skov. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1975 og 1984, lader fra 1937 og 1976, maskinhuse fra 1937 og 1975, gastætsilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges
200 smågrise og 2.800 slagtesvin årligt, desuden er der 2 årsammekøer af Kødkvægs
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
N.C.N. ejer og driver også Nørremark 1, 6500 Vojens.
NØRREMARK 4, HAMMELEV,
6500 VOJENS, tlf. 74-507124.
KNUD F. HANSEN, gårdejer,
født d. 29.-6.-1923, søn af Karen
og Hans Christian Hansen, gift
d. 28.-4.-1946 med Marie E. Sandrei, medhjælpende hustru, født
d. 13.-2.-1920, datter af Gunder
og Rasmus Sandrei. M.E.S. døde
d. 12.-10.-1972. Parret fik bør
nene: Karen, født d. 24.-8.-1947
og Rasmus, født d. 15.-2.-1959.
K.F.H. er overassistent ved
Vojens Kommune, han har været på Korinth Landbrugsskole og er medlem af Amts
ankenævnet for Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-4.-1949 fra svigerfaderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. skov. Der er frasolgt 11 ha. og
bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1860 og 1940, svinestald fra 1959, lader fra 1860 og 1957 samt maskin
hus fra 1965. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 1 slagtekalv af
Kødkvægsrace. Der er 1 traktor.

NØRREMARK 5, "JENLE", HAMMELEV, 6500 VOJENS, tlf. 74-507298.
NIS R. N. NØRGÅRD, gårdejer, født d. 2.-11.-1948, søn af Ellen og Rasmus Nørgård,
gift d. 6.-11.-1971 med Anne Marie Schultz, medhjælpende hustru, født d. 8.-10.-1950,
datter af Jenny og Christian Schultz. Parret har børnene: Klaus, født d. 4.-1.-1973,
Lone, født d. 5.-7.-1975 og Rasmus, født d. 24.-1.-1988.
N.R.N.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra
Niels Borsen Schnider.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 44 ha.
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Stuehuset er opført i 1750 og senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1973 og 1979, svinestald fra 1929 samt lade og foderhus begge fra
1978. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og træfyr.
NØRREMARK 6, "NØRRESKOVGÅRD", HAMMELEV, 6500 VO
JENS, tlf. 74-507306.
GEERT JUUL, gårdejer, født d.
11.-9.-1923, søn af Margrethe og
Peter Petersen Juul, gift d. 28.11.-1959 med Mary Christine
Schubert, køkkenafløser, født d.
18.-1.-1935, datter af Amalie og
Christian Schubert. Parret har
børnene: Margrethe, født d. 8.3.-1961, Kaj, født d. 28.-4.-1967
og Paul, født d. 3.-5.-1970.
G.J. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.1.-1960 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31 ha., heraf 4,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1934. Gården drives med en besætning på 7 ungdyr af racen SDM.
Der er 1 traktor.

NØRREMARK 9, BÆK, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871478.
THOMAS B. PARUS, gårdejer,
født i 1937, søn af Heilved og
Albert Parus, gift i 1960 med
Jenny Andersen, medhjælpende
hustru, født i 1936, datter af
Meta og Viggo Andersen. Parret
har døtrene: Judith, født i 1965
og Rauna, født i 1968.
T.B.P. er savskærer og har væ
ret på Kalø Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1962 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden 1899.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 35 ha., heraf 10 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset er opført i 1790 og genopført efter brand i 1864. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1935 og 1965, lade fra 1935 og maskinhus fra 1965. Gården drives med
en besætning på 50 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er
græs til piller. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo samt varm
og kold lufts korntørreri.
OVERBÆKSVEJ 15, JEGERUP,
6500 VOJENS, tlf. 74-541937.
JENS PETER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 9.-2.-1937, søn af
Laura og Aksel Andersen, gift d.
9.-6.-1962 med Anne Marie Callesen, medhjælpende hustru, født
d. 9.-1.-1943, datter af Marie og
Carl Callesen. Parret har børne
ne: Ulla, født d. 9.-5.-1964, Bjar
ne, født d. 27.-4.-1966, Henning,
født d. 6.-10.-1969 og Joan Char
lotte, født d. 8.-12.-1977.
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J.P.A. overtog gården d. 1.-2.-1966 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, lade fra
1975, maskinhus fra 1987 og foderhus fra 1969. Gården drives med en besætning på 24
årskøer og 30 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3
traktorer, 2 mejetærskere, 1 kornsilo, plansilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
OVERGADE 6, NUSTRUP, 6500
VOJENS, tlf. 74-871130.
MARIE GRAM og VAGN ABILD
GAARD, gårdejere.
V.A. er født d. 16.-3.-1921, søn
af Anna og Magnus Abildgaard,
gift d. 25.-5.-1951 med Marie
Gram Bojsen, husmor, født d.
5.-5.-1928, datter af Helga Mar
grethe og Peter Boj sen. Parret
har børnene: Margrethe, født d.
3.-8.-1952, Inger, født d. 21.-6.1954, Mogens, født d. 25.-5.-1957

og Anna, født d. 29.-12.-1958.
V.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1951 fra M.G.B.'s
fader. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1883.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 30 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1938, 1951 og 1952, lader fra 1951 og 1952 samt maskinhus. Gården drives
med en besætning på 10 årsammekøer, 2 årssøer og 20 moderfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, raps, græsfrø og lucerne. Der er 3 traktorer, 1
kornsilo, plansilo, varm og kold lufts portionstørreri samt staldvarme til stuehus.
OVERGADE 7, "FJELLUMGÅRD",
NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf.
74-871208.
JENS SEEBERG, gårdejer, født
d. 17.-1.-1949, søn af Anne Gre
the og Torvald Seeberg, gift d.
30.-5.-1981 med Mette Andrea
sen, sygehjælper, født d. 17.-5.1956, datter af Ingeborg og Ha
rald Andreasen. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 4.-12.-1981
og Anne, født d. 25.-7.-1984.
J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem i Forretningsudvalget i D.L.G.
Sønderjylland. Han forpagtede gården fra august 1984 til overtagelsen d. 1.-8.-1987
fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1937.
Ejendomsskyld 2.140.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 12 ha. er skov. Der er
forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1946. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, ungdyrstald
fra 1974, kombinerede lader og maskinhuse fra 1974 og 1990, gammel svinestald, gas
tæt silo, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 66 års
køer, 110 ungdyr og 50 salgtekalve af racen SDM samt 3 ungdyr af racen Blonde
d'Aquitaine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts porti
onstørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng.
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AAGE GRAM, gårdejer, født d. 26.-3.-1937, søn af Misse og Marcus Gram, gift d.
10.-1.-1959 med Inga Christensen, husmor, født d. 27.-7.-1937, datter af Dagmar og
Chresten Christensen. Parret har børnene: Dagmar, født d. 17.-6.-1959, Marcus, født
d. 11.-9.-1960, Georg, født d. 23.-1.-1962 og Else-Marie, født d. 5.-1.-1967.
AA.G. overtog gården i 1964 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 55 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, kalvestald
fra 1950, lade fra 1948 og maskinhus fra 1990, desuden er der en malkestald, som
ligger ude på marken. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 30 ungdyr og 18
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
OVERGADE 20A, "LINDEGÅRD",
NUSTRUP, 6500 VO3ENS, tlf.
74-871227.
ARNE PETERSEN, landmand,
født d. 2.-11.-1944, søn af Inge
borg og Nis Petersen, gift d. 28.5.-1977 med 3ette Lindegaard
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-11.-1956, datter af
Margit og 3ens Christian Nielsen.
Parret har døtrene: Inge Margit,
født d. 26.-8.-1979 og Susanne,
født d. 27.-10.-1981.
A.P. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i marts 1969 fra faderen. Gården har været i slægtens
eje siden oktober 1939.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 57,8 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald og garage begge fra
1953, kalvestald fra 1958, lade fra 1936 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en
besætning på 55 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

P. HANSENSVE3 2, USTRUP, 6500 VO3ENS, tlf. 74-545126.
NIS MADSEN FALLESEN og HANS 30RGEN FALLESEN, gårdejere.
N.M.F. er født d. 29.-10.-1944, og H.3.F. er født d. 12.-3.-1946, sønner af 3ohanne
Laurita og Marius 3ørgen Fallesen.
N.M.F. er gift d. 24.-5.-1986 med Bente Wind, bankassistent, født d. 23.-4.-1948,
datter af Ruth og Thomas Wind. Parret har døtrene: Anne Cahtrine, født d. 12.-2.1987 og Helene, født d. 24.-1.-1989.
H.3.F. er gift d. 1.-7.-1978 med Else Marie Lorentzen, sparekasseassistent, født d.
12.-10.-1954, datter af Lilly Maria og 3ohannes Lorentzen. Parret har børnene: Louise,
født d. 14.-4.-1980, Maria, født d. 7.-2.-1983 og Michael, født d. 20.-6.-1986.
N.M.F. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er bestyrelsesformand for Hader
slev Amts Landboforening, formand for Vikarordningen Haderslev Øst samt medlem af
Amtsrepræsentantskabet Sønderjyllands Kvægavlsforening. H.3.F. har været Ladelund
Landbrugsskole, han er medlem af Kredsrepræsentantskabet for M.D. Food, medlem af
Kredsledelsen for D.L.G. Sydøst og af repræsentantskabet for Tulip. N.M.F. overtog
gården d. 1.-6.-1970 fra faderen, d. 1.-6.-1973 blev halvparten solgt til H.3.F.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 79 ha., heraf 10 ha. skov, eng og mose. Der er for
pagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1778, et nyt blev opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1923 og 1980, lade fra 1923, foderhus fra 1973, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1
kornsilo, tårnsilo samt varm og kold luft korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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P. HANSENSVEJ 5, "ØSTERGAARD", USTRUP, 6500 VO
JENS, tlf. 74-545110.
HANS JOCHIMSEN, gårdejer,
født d. 19.-6.-1947, søn af Kir
stine og Asmus Jochimsen. H.J.
har børnene Carl Christian, født
d. 10.-8.-1975 og Mette, født d.
4.-9.-1978.
H.J. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1971 fra faderen. Nu
værende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1824.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 6 ha. er skov og 2,5 ha.
er eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1634 og 1724 restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1634 udvidet i 1960 og moderniseret i 1972, lade fra 1935, maskinhuse fra
1960 og 1973, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46
årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 roeop
tager, kornsilo, varm og kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus.
PLANTAGEVEJ 1, "KEESMAJGAARD", OVER JERSTAL, 6500
VOJENS, tlf. 74-547192.
HANS PETER HANSEN, gårdejer,
født d. 17.-11.-1944, søn af Cla
ra og Christian Peter Hansen,
gift d. 22.-5.-1971 med Birgit
Haugaard Skov, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-6.-1950, datter
af Christine og Poul Madsen
Skov. Parret har børnene: Chri
stel, født d. 12.-11.-1973, An
nette, født d. 15.-5.-1975 og Christian, født d. 8.-9.-1977.
H.P.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra fa
deren. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 75 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, svinestald
fra 1977, kartoffelhus fra 1980 og maskinhus. Gården drives med en besætning på 35
stude af racen SDM samt en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 900 slag
tesvin årligt. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, plansilo samt varm
og kold lufts korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
H.P.H. ejer og driver også Plantagevej 2, 6500 Vojens.
PLANTAGEVEJ 2, "LL. KEESMAJGÅRD", OVER JERSTAL,
6500 VOJENS, tlf. 74-547441.
CHRISTIAN PETER HANSEN (og
HANS PETER HANSEN, omtales
under Plantagevej 1).
C.P.H. er født d. 31.-7.-1911,
søn af Anne Bothilde og Hans
Jessen Hansen, gift d. 19.-1.-1941
med Clara Pørksen, medhjælpen
de hustru, født d. 17.-4.-1917,
datter af Mette og Peter Pørkesen.
Hans Peter, født d. 17.-11.-1944,
Kurt, født d. 14.-7.-1946, Werner, født d. 29.-11.-1947 og Anita, født d. 30.-4.-1951.

-wC.P.H. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården i 1966
fra Erik Holm.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af lade fra
1924 og redskabsrum.
C.P.H. ejer og driver også Plantagevej 1, 6500 Vojens.
PLANTAGEVEJ 3, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-547410.
OLE THUESEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1963, søn af Gudrun og Kjeld Thusen, bor
sammen med Charlotte Voss, medhjælpende hustru, født d. 8.-8.-1968, datter af Lone
og Bendt Hansen. Parret har børnene: Nicholas, født d. 2.-10.-1985 og Simone, født d.
30.-6.-1987.
O.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1991 fra Lars
E. Larsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1950 og 1977,
foderhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000
stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo samt varm og
kold lufts korntørreri.

PLANTAGEVEJ 3, OVER JER
STAL, 6500 VOJENS, tlf. 74547663.
LARS ERLING LARSEN, gårdejer,
født d. 7.-5.-1951, søn af Lilly
og Helmuth Larsen, bor sammen
med Kathrine Jessen Hansen,
hjemmehjælper, født d. 15.-3.1950, datter af Käthe og Hans
Madsen. Parret har datteren Ma
ria, født d. 12.-10.-1979.
L.E.L. har været på Gråsten
Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Toftlund Kartoffelfabrik. Han overtog
gården d. 1.-1.-1976 fra Andreas Christensen.
Areal 30 ha., der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1950 og 1977,
foderhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.300
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, lucerne, ærter, korn
og frøgræs. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo
samt varm og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RAVNBJERGFORTE 1, "RAVNBJERGFORTE", SKOVBY, 6500
VOJENS, tlf. 74-575485.
HANS JØRGEN H. LOFF, gård
ejer, født d. 29.-9.-1934, søn af
Johan P. Loff, gift d. 7.-7.-1962
med Karen Marie Wiuff, husmor,
født d. 22.-11.-1941, datter af
Frederik Mathisen. Parret har
døtrene: Anne Marie, født d.
25.-2.-1964, Mette Kathrine,
født d. 26.-9.-1965 og Dorte
Johanne, født d. 1.-4.-1969. H.J.H.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-4.-1987 fra Jørgen Iversen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1928 og 1974,
lade fra 1928, maskinhus fra 1984 og foderhus fra 1982. Gården drives med en besæt
ning på 33 årskøer og 62 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er

-3Wbyg, hvede, og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo, varm
lufts korntørreri samt varmegenvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. H.J.H.L. ejer og driver også Hoptrupvej 1 og 5, 6500 Vojens på henholds
vis 6 ha. og 25 ha.

REVSØGÅRDVEJ 8, "REVSØ",
REVSØ, 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-504101.
TAGE FRANDSEN, gårdejer,
født d. 3.-4.-1927, søn af Anna
og Peder Christian Frandsen, gift
d. 24.-11.-1951 med Elinor Hasling, medhjælpende hustru, født
d. 8.-7.-1927, datter af Karen og
Viggo Hasling. Parret har børne
ne: Per, født d. 12.-10.-1952,
Birgitte, født d. 16.-8.-1955,
Henrik, født d. 8.-2.-1961 og Jens, født d. 16.-8.-1962.
T.F. er vurderingsinspektør for Nykredit og har været på Næsgård Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 17.-7.-1962 fra Erik Klokkenborg Skumsager.
Ejendomsskyld 4.900.000. Areal 149 ha., heraf 8 ha. skov. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1778 og restaureret i 1978, desuden er der 3 arbejderboliger fra
1930. Avlsbygningerne består af svinestald i 3 bygninger opført i 1904, lade i 2 byg
ninger opført i 1799 samt maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion
på 100 årssøer, der produceres 1.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er frø, byg, hvede, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, varm
lufts plantørreri samt halmfyr til rundballer. På gården er ansat 3 medhjælpere.
T.F. ejer og driver også "Anderupgård", Langfordte 54 i Christiansfeld Kommune.
REVSØ MARK VEJ 2, "VOJUMGÅRD", REVSØ MARK, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-551258.
PETER CHRISTIAN JESPERSEN,
gårdejer, født d. 26.-3.-1948, søn
af Maren og Peter Jespersen,
gift d. 5.-8.-1972 med Marie Kri
stine Nielsen, defektrice, født d.
23.-11.-1950, datter af Petra og
Niels Nielsen. Parret har døtre
ne: Helle, født d. 10.-4.-1978 og
Anne-Mette, født d. 29.-3.1975. P.C.J. driver rideskole med ca. 100 medlemmer. Han overtog gården d. 1.-6.1976 fra svigerfaderen. Slægten kan føres over 150 år tilbage på halvdelen af gården,
som for ca. 100 år siden var 2 gårde.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1850. Avlsbygningerne består af kvæg- og hestestalde, garage og
hestevognsrum samt lade alle fra 1944, ridehal fra 1972, maskinhus fra 1976 og foder
hus fra 1952. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer og 4 slagtekalve af
Kødkvægsrace samt en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt, desuden er der 10
rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs, hvede samt græs
til grøntpiller. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere og 1 varm lufts korntørreri.
REVSØ MARK VEJ 6, REVSØ MARK, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551209.
KIM SKOURUP og JENNY HØJBJERG RATGEN, gårdejere. K.S. er hobbylandmand,
født d. 26.-11.-1961, søn af Marie og Aksel Skourup, bor sammen med J.H.R., pleje
hjemsassistent, født d. 10.-8.-1962, datter af Olga og Henrik Ratgen.
K.S. er maskinarbejder. Parret overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Sigrid Kristiansen.
Areal 3,1 ha. Stuehuset er af ukendt alder. Avlsbygningerne består af kombineret
kvæg- og svinestald, garage og redskabsrum, lade, maskinhus og gylletank.
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REVSØ MARK VEJ 8, REVSØ MARK, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551138.
ANTON PEDERSEN, deltidslandmand, født d. 25.-10.-1946, søn af Else Chatrine
Skjønnemand. A.P. har sønnen Kim, født d. 12.-9.-1977.
A.P. er maskinarbejder. Han overtog gården d. 3.-4.-1986 fra Fogedretten.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 16,3 ha.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937, garage fra
1965 og maskinhus fra 1967. Gården drives med en besætning på 10 årskøer og 7 ung
dyr af racen S.D.M. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er
2 traktorer samt staldvarme til stuehus.

RIBEVEJ 1, "SØNDERGAARD",
HAMMELEV, 6500 VOJENS.
HANS PETER LAURITZEN, gård
ejer, født d. 1.-3.-1938, søn af
Bothilde og Anton Lauritzen, gift
d. 2.-10.-1965 med Annelene Pe
tersen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-5.-1942, datter af
Anne K. og Jes Petersen. Parret
har sønnerne: Anton, født d. 5.6.-1967 og Mikael, født d. 22.4.-1970.
H.P.L. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 92 ha., heraf 12 ha. skov og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1856 og 1906
samt lader fra 1967 og 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn, raps og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo,
varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
RIBEVEJ 2, "STENBRO", HAM
MELEV, 6500 VOJENS, tlf. 74507633.
HARRY BERTELSEN SCHRØDER,
gårdejer, født d. 14.-7.-1954, søn
af Gudrun og Carl Schrøder, gift
d. 24.-6.-1989 med Jonna Oesen,
plejehjemsassistent, født d. 10.3.-1957, datter af Ellen og Niels
Oesen. Parret har børnene: Chri
stian, født d. 26.-7.-1978, Mar
tin, født d. 10.-2.-1981 og Ditte,
født d. 22.-2.-1989.
H.B.S. er overkonstabel og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1989 fra faderen. Nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været
i slægtens eje siden 1750.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. skov og 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1948. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1955 samt maskin
huse fra 1930 og 1964. Der er 1 traktor og træfyr.
RIBEVEJ 3, "LODENHØJ", HAMMELEV, 6500 VOJENS, tlf. 74-507283.
JENS PETER SCHMIDT, gårdejer, født d. 7.-10.-1930, søn af Anna og Steffen Frede
rik Schmidt, gift d. 8.-7.-1961 med Sine Pedersen Jensen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-1.-1939, datter af Margrethe Augusta og Morten Petersen Jensen. Parret har
børnene: Margrethe, født d. 21.-2.-1962, Annette, født d. 5.-4.-1964 og Steffen, født
d. 9.-2.-1966.
J.P.S. har været på landbrugskursus via Landboforeningen, han er medlem af repræ-
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D.L.G. Haderslev samt formand
for Hammelev Forsamlingshus.
Jens Peter Schmidt overtog går
den d. 1.-4.-1955 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1902.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
40 ha., heraf 3 ha. skov og krat.
Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og
restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1945 og 1967, svinestalde
fra 1965 og 1985, lade fra 1977, maskinhuse fra 1974 og 1980, foderhus fra 1973,
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 45 ung
dyr og 17 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 42 årssøer, der pro
duceres 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts
korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.

RIBEVEJ 9, "AALINGGÅRD",
STYDING, 6500 VOJENS, tlf.
74-507573.
CARL ALFRED CARØE, gård
ejer, født d. 7.-7.-1950, søn af
Ruth og Anders Carøe, gift d.
24.-6.-1979 med Anne Pedersen
Jensen, frisør, født d. ll.-l.1953, datter af Margrethe og
Martin Pedersen Jensen. Parret
har børnene: Martin, født d. 21.11.-1983 og Maja, født d. 5.-6.1985.
C.A.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i
1975 og resten d. 1.-6.-1990 fra faderen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 62 ha., heraf 6 ha. skov samt 14 ha. mose og andet.
Stuehuset er opført i 1846 og restaureret i 1934. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1948 og 1982, lade fra 1973, maskinhuse fra 1960 og 1980, gastæt silo og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges 500 smågrise og 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården
er ansat 1 medhjælper.
C.A.C. ejer og driver også Tvedvej 4, Styding, 6500 Vojens.
RIBEVEJ 17, "VOJENSGÅRD", 6500 VOJENS, tlf.
74-541322.
CHRESTEN SCHMIDT PE
TERSEN, gårdejer, født d.
11.-2.-1947, søn af Helga
og Knud Schmidt Petersen.
C.S.P. har været på Næs
gård Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1972 fra
faderen. Nuværende ejer
er 3 generation på gården.
Ejendomsskyld 8.400.000.
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holdsvis i 1948 og 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderlade begge fra
1975, kyllingehus fra 1989, svinestald fra 1967 ændret til kyllingehus i 1991, heste
stald og magasin fra 1880 benyttes idag som værksted, kornlade fra 1967, maskinhus
fra 1970, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 90 års
køer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM samt en kyllingeproduktion på
62.000 stk. pr. gang. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, ærter, sukkerroer
og grøntpiller. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 vandingsma
skiner, 1 kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 1 fodermester og 3 medhjælpere.

RIBEVEJ 22, SKRYDSTRP, 6500
VOJENS, tlf. 74-541481.
HANS PETER LORENZEN, gård
ejer, født d. 19.-3.-1925, søn af
Metha og Evald Lorenzen, gift d.
5.-12.-1956 med Misse Gram, hus
mor, født d. 21.-3.-1933, datter
af Ida og Niels Christian Gram.
Parret har børnene: Evald, født
d. 31.-12.-1957, Jens, født d.
26.-6.-1959, Merete, født d. 25.12.-1960, Hans, født d. 2.-1.1966, Peter, født d. 26.-9.-1971
og Henrik, født d. 12.-1.-1975.
På gården har der siden 1985 været drevet grusgrav. H.P.L. forpagtede gården 1965
til overtagelsen i 1981 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1927, lade fra 1963, maskinhus fra 1978, hønsehus og lade. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

RIBEVEJ 57, "ULDAL MØLLE
GÅRD", ULDAL, 6500 VOJENS,
tlf. 74-541495.
HANS og KAJ JUUL, gårdejere.
H.J. er født d. 4.-3.-1934, og
K.J. er født d. 3.-2.-1936, søn
ner af Johannes og Marie Juul.
Brødrene overtog gården d. 1.7.-1973 fra faderen, som købte
den i 1932.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal
36 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der
er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1900 restaureret i 1954, kalvestald fra 1950, garager fra omkr. 1800
og 1958, maskinhus fra 1980, foderhus fra 1920 udvidet i 1962 samt gylletank. Gården
drives med en besætning på 32 årskøer, 38 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fremavlet byg. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 roeoptager, tårnsilo samt varm og kold lufts korn
tørreri. Brødrene ejer og driver også Røddingvej 4, 6500 Vojens.
RIBEVEJ 63, ULDAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-541568.
ANDERS JØRGEN BRØNK, gårdejer, født d. 13.-1.-1941, søn af Kirstine og Laurids
Brønk, gift d. 22.-3.-1967 med Kirsten Lund, medhjælpende hustru, født d. 31.-3.-1946,
datter af Marie og Christian Lund. Parret har døtrene: Tina, født d. 18.-11.-1967 og
Else, født d. 26.-3.-1971.
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Anders 3. Brønk overtog gården i
1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 17
ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1934, svinestald fra 1964,
lade fra 1954, garage og hønse
hus. Gården drives med en besæt
ning på 14 årskøer og 14 ungdyr
af blandet race samt en slagtesvineproduktion på 60 stk. årligt,
desuden er der lidt høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer,
1 kornsilo og varm lufts korntørreri.

RIBEVEJ 65, "LANGAGERGÅRD", ULDAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-590570.
ARNE PAHUS TOFT, gårdejer, født d. 18.-5.-1961, søn af Krista og Christian Toft,
gift d. 2.-7.-1983 med Kirsten Meilandt, købmand, født d. 27.-4.-1961, datter af Ruth
og Gunnar Meilandt. Parret har sønnerne: Tom, født d. 2.-4.-1986 og Kris, født d.
21.-7.-1989.
K.M. driver Dan-Køb forretning i Sommersted. A.P.T. har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården i august 1985 fra Christian Boisen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47 ha., der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1928 restau
reret i 1985, lade fra 1928 og maskinhus fra 1959. Gården drives med en svineproduk
tion på 45 årssøer, der sælges 650 smågrise årligt, desuden er der 2 slagtekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, rug og byg. Der er 3 trak
torer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts
korntørreri samt halmfyr.
RIBEVEJ 67, KOLSNAP, 6500
VO3ENS, tlf. 74-871432.
CHRISTIAN PETERSEN SIBELIUS,
gårdejer, født d. 19.-3.-1944, søn
af Henriette og Niels Sibelius,
gift d. 15.-1.-1972 med Else
Claudi Michaelsen, ekspeditrice,
født d. 2.-6.-1946, datter af
Astrid Claudi og Knud Mølgård
Michaelsen. Parret har børnene:
Hanne, født d. 7.-4.-1974 og Ni
els, født d. 27.-5.-1976.
C.P.S. har været på Gråsten
Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Husmandsforeningen i Nustrup. Han
overtog gården d. 1.-11.-1974 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1940.
Ejendomsskyld 1.085.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964 nybygget i 1978, lade fra 1964 samt kombineret lade og maskinhus fra
1978. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 100 kalkuner. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartof
ler og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt
varm og kold lufts korntørreri.
RIBEVEJ 75, "HAUGÅRD", GABØL, 6500 VO3ENS, tlf. 74-871217.
ANDREAS LUDVIG JACOBSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1948, søn af Anni og August
Ludvig Jacobsen, gift med Jette Larsen, landbrugstekniker, født d. 24.-5.-1966, datter
af Bendte Dyrkær og Arne Larsen. Parret har sønnerne: Christian, født d. 14.-8.-1978
og Thomas, født d. 18.-7.-1981.
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tekniker og har været på Byg
holm Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-1.-1978 fra fa
deren. Far og søn drev gården
som et I/S indtil 1990. Gården
har været i slægtens eje siden
1872, den har været landevejskro
og sognefogedgård fra før udflyt
ningen i 1770.
Ejendomsskyld 3.840.000. Areal
122 ha.
Stuehuset er opført i 1825 og senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1955, svinestalde fra 1825 og 1925, lade fra 1825, maskinhus fra 1972,
ungkvægstald, værksted, roekammer og udendørs køresilo. Gården drives med en besæt
ning på 52 årskøer, 52 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, havre, hvede, rug, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, varm og kold lufts gennemløbstørreri samt staldvarme til stuehus.
På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

RIBEVEJ 82, "ULDALGÅRD",
ULDAL, 6500 VOJENS.
MARKUS WINTHER, gårdejer,
født d. 9.-6.-1937, søn af Else
og Arne Winther, gift d. 29.-4.1967 med Ingrid Jepsen, medhjæl
pende hustru, født d. 17.-12.-1944,
datter af Christine og Laust Ni
elsen Jepsen. Parret har sønner
ne: Arne, født d. 18.-9.-1968 og
Leif, født d. 14.-3.-1971.
M.W. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-12.-1982.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 94 ha., heraf 5,4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade fra 1983, maskinhus fra 1974 samt gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 115 årssøer, der produceres 2.450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og kornafgrøder. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts korntørreri.
M.W. har ejet og drevet gården "Gråsten" i Roost på 33 ha. fra marts 1967 til marts
1983 som familiebrug med køer og svin.
RIBEVEJ 84, "ASKHOLT", KOLSNAP, 6500 VOJENS, tlf. 74871553.
GUNNER HOLT, gårdejer, født
d. 8.-5.-1944, søn af Gudrun og
Hans Holt, gift d. 16.-4.-1977
med Irene Poulsen, syerske, født
d. 21.-9.-1947, datter af Katrine
og Regnar Poulsen. Parret har
børnene: Jette, født d. 6.-8.-1977
og Klaus, født d. 12.-7.-1980.
G.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han forpagtede

gården fra 1971 til overtagelsen i 1978 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, maskinhus
fra 1975, lade og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 30
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rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts
korntørreri.
G.H. ejer og driver også Ribevej 90, 6500 Vojens.
RIBEVEJ 86, KOLSNAP, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871368.
MARIUS MEIER SCHMIDT, land
mand, født d. 10.-9.-1931, søn af
Anne og Theodor Schmidt, gift d.
23.-11.-1957 med Sonja Ingrid Sø
rensen, husmor, født d. 5.-9.-1937,
datter af Christine og Christian
Sørensen. Parret har børnene:
Theodor, født d. 28.-8.-1958,
Christine, født d. 20.-10.-1960,
Margit, født d. 24.-11.-1963,
Gerda, født d. 13.-2.-1967 og
Martin, født d. 28.-5.-1974. M.M.S. er medlem af Menighedsrådet i Nustrup. Han over
tog gården i april 1958 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden april 1893.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1956. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1927 udvidet flere gange senest i 1970, kombineret lade og maskinhus fra
1965, maskinhuse fra 1960 og 1982 samt udendørs køresilo. Gården drives med en be
sætning på 12 årskøer, 9 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 15
høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
RIBEVEJ 87, "OVERGAARD", GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871788.
BJARNE ENNEMARK, gårdejer, født d. 18.-5.-1961, søn af Carla og Jeppe Ennemark,
gift d. 19.-4.-1986 med Helle Friis Hansen, stewardesse, født d. 9.-12.-1961, datter af
Petra og Harald Hansen. Parret har døtrene: Christina, født d. 14.-11.-1985 og Simo
ne, født d. 12.-9.-1988.
B.E. har været på Gråsten og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.-1986
fra Frida Holm.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 64 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret fra 1986-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og foderlade begge fra 1907, ungkvægstald fra 1990, lade fra 1975 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine
samt varm og kold luft plantørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.
RIBEVEJ 88, "MYNTENBJERG",
KOLSNAP, 6500 VOJENS, tlf.
74-871369.
KAJ ØSTERGAARD ANDERSEN,
landmand, født d. 15.-11.-1944,
søn af Henny Margrethe og Mari
us Østergaard Andersen, gift d.
16.-5.-1970 med Edith Madsen,
husmor, født d. 17.-2.-1949, dat
ter af Kirstine og Erling Eilschou
Madsen. Parret har sønnerne:
Henrik, født d. 28.-5.-1972 og
Steen, født d. 11.-6.-1977.
K.Ø.A. har været på Gråsten Landbrugsskole og er kasserer i Den Lokale Husmandfor
ening. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra faderen. Gården har været i slægtens eje
siden 1933.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 14,5 ha., der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
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med en besætning på 33 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM, RDM
og Jersey, desuden er der høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3
traktorer.
RIBEVEJ 89, GABØL, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871799.
OLE BULL, tømrer, født d. 6.3.-1964, søn af Lis og Svend
Buil, bor sammen med Gitte
Hansen, sygehjælper, født d.
23.-9.-1965, datter af Johanne og
Hans Hansen.
O.B. overtog gården d. 15.-12.1988 fra Rita og Søren Nissen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 4,7
ha., heraf 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930. Der er 1 traktor.
RIBEVEJ 90, "KOLSNAP KRO",
KOLSNAP, 6500 VOJENS, tlf.
74-871553.
GUNNER HOLT, gårdejer. Omta
les under Ribevej 84, 6500 Vo
jens.
G.H. overtog gården i 1971 fra
faderen Hans Holt.
Ejendomsskyld 720.000. Areal
16,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880
og restaureret i 1973. Avlsbyg
ningerne består af svinestald fra 1913 og lade fra 1959.
G.H. ejer og driver også Ribevej 84, 6500 Vojens.

RIBEVEJ 91, "BRØNDLUND MØL
LE", BRØNDLUND, 6500 VOJENS,
tlf. 74-871250.
HENRY TOLBØLL, gårdejer,
født d. 14.-3.-1928, søn af Jo
hanne og Kristian Tolbøll, gift d.
24.-4.-1954 med Gerda Wilkens,
husmor, født d. 7.-12.-1933, dat
ter af Mette og Hans Wilkens.
Parret har børnene: Hans Kristi
an, født d. 18.-2.-1955, Anne
Mette, født d. 19.-5.-1956, Bent,
født d. 1.-5.-1959 og Jørn, født
d. 19.-11.-1963. H.T. har været på Vejlby og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog
gården i 1984 fra Hanne og Jakob Krogh.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28 ha., heraf 0,4 ha. granplantage.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvægstald og lade fra 1920 samt svinestald og møllebygning.
H.T. ejer og driver også "Vestergård", Rosendalsvej 9, 6500 Vojens.
RINGGADE 7A, "KLOSTERGÅRDEN", MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506188.
HENNING BJARHOLM SCHJERNING, gårdejer, født d. 8.-2.-1943, søn af Anne Grethe
og Peter Schjerning, gift d. 18.-5.-1968 med Kirsten Callesen, bankassistent, født d.
31.-3.-1939, datter af Ingeborg og Christian Callesen. Parret har datteren Hanne, født
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d. 5.-12.-1968.
H.B.S. er blandemester på betonværk, han har været på Kortinth Landbrugsskole og er
medlem af Venstre Vælgerforening i Maugstrup. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1940.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1840 restaureret i
1988, lade fra 1938 udvidet i 1985, maskinhus fra 1920 samt mødningsted med fast
bund. Gården drives med en besætning på 19 årsammekøer, 11 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne Hereford og Charolais, desuden er der 100 høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, andel i traktorer samt 1 me
jetærsker.
RINGGADE 27A, "STILDBJERGGÅRD", MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506170.
HANS HANSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 1.-10.-1948, søn af Anna og Ingvard
Schmidt, gift d. 4.-1.-1975 med Anne Christiane Jensen, syerske, født d. 10.-8.-1953,
datter af Margrethe og Poul Jensen. Parret har børnene: Linda, født d. 8.-3.-1978,
Anne Margrethe, født d. 24.-9.-1979 og Rasmus, født d. 17.-3.-1983.
H.H.S. overtog gården d. 27.-12.-1974 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på
gården. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1974, det gamle stuehus bruges idag som aftægtshus. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1988, ungkvægstald fra 1977, maskinhus fra 1975, kom
bineret foderhus og lade samt garage begge fra 1978 samt gammel lade og gammel
stald. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 35 ugdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 2 trak
torer. På gården er ansat 1 skoledreng.
RINGGADE 36, MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506413.
ERIK RAVN SCHMIDT, gårdejer, født d. 11.-3.-1950, søn af Anna og Holger Schmidt,
gift d. 13.-5.-1989 med Jytte Jensen, civiløkonom, født d. 11.-2.-1962, datter af Maja
og Jens Sillads Jensen.
E.R.S. er ingeniør. Han overtog gården i juli 1985 fra faderen. Gården har været i
slægtens eje siden 1946.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og restaureret fra 1988-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald moderniseret i 1950, svinestald moderniseret i 1960 samt lade fra 1923. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og rug. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
RINGGADE 40, "INDBALLEGÅRD", MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506186.
CHRISTIAN DYHRBERG SKYTT, gårdejer, født d. 9.-6.-1942, søn af Karen og Mads
Skytt.
C.B.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra faderen.
Gården har været i slægtens eje siden 1879.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1896 restaureret i 1985, ungkvægstald fra 1931 restaureret og ombygget i 1979,
kombineret garage og værksted, lade og lade med fyr alle fra 1896, maskinhus fra
1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med én besætning på 30 årskøer,
45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts korn
tørreri samt halmfyr.

RINGGADE 44, "GRØNVANG", MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506243.
NIS ANKER JUHL, gårdejer, født d. 26.-9.-1939, søn af Marie og Jens Peter Juhl, gift
d. 13.-5.-1972 med Else Jørgensen, økonoma, født d. 3.-1.-1945, datter af Marie og
Peter Jørgensen. Parret har børnene: Charlotte, født d. 11.-1.-1973 og Jens, født d.
10.-8.-1974.
N.A.J. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af Minighedsrådet. Han
overtog gården i 1968 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1935.
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37 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der
er forpagtet 24 ha.
"Grønvang"s stuehus er opført i
1935 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935 moderniseret i
1972, spaltestald og maskinhus
begge fra 1976, lade fra 1935 og
gylletank. Gården drives med en
besætning på 35 årskøer, 40 ung
dyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
,, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri. På gården er ansat 1
skoledreng.

RINGTVEDVEJ 1, "SØNDERGÅRD", RINGTVED, 6500 VOJENS, tlf. 74-506199.
MATHIAS SOHL, gårdejer, født d. 18.-10.-1921, søn af Marie og Villads Sohl, gift d.
29.-3.-1952 med Cecilie Moos, født d. 10.-6.-1927, datter af Anna og Jørgen Moos.
Parret har sønnen Villads.
M.S. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården i 1957
fra faderen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 57 ha., der er bortforpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og udbygget i 1939. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1903 og 1936.
RINGTVEDVEJ 2, RING
TVED, 6500 VOJENS, tlf.
74-506131.
AKSEL FØNS, gårdejer,
født d. 5.-2.-1939, søn af
Emma og Gregers Føns,
gift d. 26.-12.-1974 med
Alice Madsen, bankassistent/biopat, født d. 14.9.-1952, datter af Edith og
Svend Åge Madsen. Parret
har børnene: Torben, født
d. 17.-7.-1975 og Anne, født d. 5.-12.-1976.
A.M. har biomedicinsk klinik på gården. A.F. har været på Midtjyllands Landbrugs
skole. Han forpagtede gården fra 1968 til overtagelsen d. 1.-7.-1974 fra moderen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og udvidet i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1930 ændret til søer i 1975 og udvidet i 1979, fedesvinestalde fra 1975 og 1977, lade
fra 1974 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer,
der produceres 3.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. På gården er ansat 1 medhjælper.
A.F. ejer og driver også Stydingvej 2, 6500 Vojens.

RINGTVEDVEJ 7, "RINGTVEDGÅRD", RINGTVED, 6500 VOJENS, tlf. 74-506197.
MADS WILLADSEN SOHL, gårdejer, født d. 16.-5.-1911, søn af Marie og Willads Sohl,
gift d. 19.-7.-1947 med Inger Cathrine Magdalene Sørensen, medhjælpende hustru, født
d. 18.-4.-1917, datter af Magda Juhl og Marius Sørensen. Parret har børnene: Marie
Cathrine Magdalene, født d. 13.-1.-1950 og Jens Vallads, født d. 20.-4.-1952.
M.W.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1957 fra
Jens Peter Sohl. Gården har været i slægtens eje fra før 1734.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 72 ha., heraf 3 ha. skov og 3,2 ha. eng. Der er bort
forpagtet 69 ha.
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ført i 1877, desuden er der af
tægtshus fra 1940 restaureret i
1975. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1911, 1952, 1962
og 1965, lade, maskinhus og gylle
tank. Gården drives med en svine
produktion på 55 årssøer, der sæl
ges 200 smågrise og 450 slagte
svin årligt, desuden produceres
der 450 grise til avl. Der er 3
traktorer, 1 kornsilo, varm og
kold lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
RINGTVEDVE3 8, RINGTVED, 6500 VO3ENS, tlf. 74-506193.
HANS 3UHL, gårdejer. Omtales under Kastvråvej 6, Kastvrå, 6560 Sommersted.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42 ha., heraf 5 ha. skov.
Der er stuehus på gården.
H.3. ejer og driver også Kastvråvej 6, Kastvrå, 6560 Sommersted.
RINGTVEDVE3 9, RINGTVED, 6500 VO3ENS, tlf. 74-506384.
30RN KUNZ, gårdejer, født d. 23.-6.-1955, søn af Anne Marie og Henry Kunz, gift d.
28.-12.-1984 med Inger Hansen, kontorassistent, født d. 14.-10.-1956, datter af Dag
mar og Hans Hansen. Parret har børnene: Tina, født d. 13.-10.-1983 og Lars, født d.
13.-9.-1986.
3.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-12.-1983 fra
3ørgild Minke.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 2 ha. er skov. Der er
forpagtet 9 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1842 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 udvidet og moderniseret i 1984, lade fra 1930 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 34 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne RDM
og 3ersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer.

RINGVE3 2, "STYDING SMEDIE", STYDING, 6500 VO3ENS, tlf. 74-507139.
SIMON CHRISTENSEN WESTERGÅRD, gårdejer, født d. 15.-3.-1928, søn af Marie og
Knud Westergård, gift d. 24.-10.-1954 med Birte Fahn Rasmussen, kontorassisten, født
d. 21.-3.-1935, datter af Vera og Otto Rasmussen. Parret har børnene: Knud Otto,
født d. 11.-10.-1956, Sten, født d. 21.-4.-1958, Francis, født d. 3.-6.-1960 og Marette,
født d. 3.-8.-1970.
S.C.W. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården i 1949
fra Simon Westergård. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 725.000. Areal 8 ha., der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1702 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1932 samt lader fra 1932 og 1956. Gården drives med en besætning på
17 moderfår. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og plansilo.
RINGVE3 16, STYDING, 6500 VO3ENS, tlf. 74-507125.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1920, søn af Bothilde Marie og
3ohannes Andersen, gift d. 23.-5.-1950 med Andra Petra Grau, medhjælpende hustru,
født d. 30.-4.-1927, datter af 3ohanne og Mathias Grau. Parret har sønnerne: 3ohannes, født d. 30.-3.-1952 og Bo, født d. 15.-12.-1959.
H.C.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1950 fra fade
ren. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1881. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1841 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1842 og 1910 samt lade fra 1842. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og lucerne. Der er 4 traktorer, kornsilo, tårnsilo samt
varm og kold lufts kontørreri.
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ROSENDALSVEJ 2, "STENSBJERG",
GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74871350.
MARTIN PETERSEN, gårdejer,
født d. 3.-4.-1926, gift d. 24.9.-1955 med Anna Petersen, hus
mor, født d. 10.-11.-1923. Parret
har børnene: Kirsten, født d.
12.-4.-1956, Jens Peter, født d.
9.-8.-1958 og Lars, født d. 27.5.-1959.
M.P. overtog gården d. 1.-2.-1944
fra Holden Fogh.

Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade. På gården er der 1 traktor.
ROSENDALSVEJ 5, GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871353.
CHRISTEN KALTOFT PEDERSEN, gårdejer. Omtales under Rosendalsvej 7, Vojens.
C.K.P. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Terkel Nygård.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 og lade fra
1952. D.K.P. ejer og driver også "Rosendal", Rosendalsvej 7, 6500 Vojens.
ROSENDALSVEJ 7, "ROSENDAL",
GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74871353.
SIGNE og CHRISTEN KALTOFT
PEDERSEN, gårdejere.
C.K.P. er født d. 7.-12.-1934,
søn af Ane Margrethe og Hans
Christian Pedersen, gift med Sig
ne Larsen, husmor, født d. 26.1.-1939, datter af Karen Sofie
og Peder Thorvald Larsen. Par
ret har børnene: Hans Christian,
født d. 6.-4.-1967, Margrethe, født d. 2.-11.-1968, Peder Thorvald, født d. 3.-1.-1974
og Karen Sofie, født d. 25.-5.-1976.
C.K.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 31.-12.-1965
fra C.K.P.'s far. Gården har været i slægtens eje siden d. 1.-1.-1930.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1862 udvidet i 1901 og restaureret flere gange senest i 1979.
Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1966, ungdyrstald fra 1972, svinestald fra
1954, foderlade fra 1979, maskinhus fra 1989, garage og medhjælperværelser, gylle
tank samt 1 inden- og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 87
årskøer, 95 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsmaskiner samt 1 varm og kold lufts korn
tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.
C.K.P. ejer og driver også Rosendalsvej 5, 6500 Vojens.

ROSENDALSVEJ 9, "VESTERGÅRD", GABØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-871770.
HENRY TOLBØLL, gårder. Omtales under Ribevej 91, 6500 Vojens.
H.T. overtog gården i 1958 fra Peter Petersen. Sønnen Hans Kristian bor på gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 0,5 ha. er skov og 10 ha.
er eng. Der er forpagtet 6 ha.
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"Vestergård"s stuehus er opført i
1890 og restaureret i 1973. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1913, ungkvægstald og ma
skinhus begge fra 1976, lade,
gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning
på 62 årskøer, 85 ungdyr og 30
slagtekalve af racerne RDM og
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, rug, raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsiloer samt varm og kold
lufts korntørreri.

H.T. ejer og driver også Ribevej 91, 6500 Vojens.
RUDEBÆKVEJ 2, "RUDEBÆKGÅRD", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-664511.
JAN DEMMER, gårdejer, født d. 12.-9.-1958, søn af Bernhard Demmer, gift d. 3.-6.1982 med Carin Braakhuis, sygeplejerske, født d. 3.-11.-1960, datter af Herman Braakhuis. Parret har børnene: Bart, født d. 20.-3.-1984 og Marloes, født d. 10.-1.-1986.
J.D. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og på landbrugsskole i Holland. Han
overtog gården d. 31.-12.-1988 fra A. P. S. Jensen.
Ejendomsskyld 6.500.000. Areal 165 ha., heraf 35 ha. skov og 5 ha. mose. Der er
forpagtet 49 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og senest restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1946, 2 fra 1974 og 1 fra 1990, svinestald fra 1946, lader fra 1930 og
1974, maskinhus fra 1974, fyrrum fra 1930, gastæt silo, gylletank og udendørs køre
silo. Gården drives med en besætning på 155 årskøer, 160 ungdyr og 75 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, fabriksroer og raps. Der er 6
traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 gummiged, kornsilo, plansilko, tårnsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat
1 fodermester og 1 skoleelev. J.D. ejer og driver også Abkærvej 104, 6500 Vojens.
RØDDINGVEJ 2, ULDAL, 6500 VOJENS.
JENS CHRISTIAN APPEL, gårdejer, født d. 1.-7.-1943, søn af Anne Marie og Jens
Appel, gift d. 29.-6.-1968 med Anne Elisabeth Wiwe, bankassistent, født d. 29.-8.1946, datter af Margrethe og Johannes Wiwe. Parret har børnene: Birgit, født d.
8.-12.-1968, Lone, født d. 8.-11.-1974, Connie, født d. 14.-1.-1976 og Thomas, født d.
8.-9.-1984. J.C.A. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog
gården d. 1.-7.-1968 fra Frede Warming.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1974 og 1978
samt lade fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo,
tårnsilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
RØDDINGVEJ 4, 6500 VOJENS,
tlf. 74-541495.
HANS og KAJ JUUL, gårdejere.
Omtales under Ribevej 57, 6500
Vojens.
Brødrene overtog gården d. 1.7.-1973 fra faderen Johannes
Juul.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 15
ha.
Stuehuset er opført i 1875 og re
staureret i 1920. Avlsbygninger-
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ne består af kvægstald fra 1875, lade fra 1900 og
Brødrene ejer og driver også Ribevej 57, 6500 Vojens.

maskinhus fra

1950.

RØDDINGVEJ 9, NUSTRUP,
6500 VOJENS, tlf. 74-871144.
GUNNAR GOTTHARDSEN, del
tidslandmand, født d. 10.-5.-1948,
søn af Katrine og Niels Gotthardsen, gift d. 26.-6.-1976 med Mo
na Sørensen, kontorassistent,
født d. 17.-6.-1953, datter af
Magdalene og Alfred Sørensen.
Parret har børnene: Søren, født
d. 5.-1.-1974, Annemette, født d.
29.-5.-1977 og Thomas, født d.
21.-3.-1980.
G.G. er bygningsingeniør. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Egon, Frede og Karl
Erik Madsen. Ejendomsskyld 580.000. Areal 12,1 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret fra 1988-89. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med lade fra 1960. På gården er der 1 hest. Der er 1 traktor og andel i meje
tærsker.
RØDDINGVEJ 20, NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871426.
IB JENSEN, landmand, født d. 24.-12.-1938, søn af Mette Marie og Niels Jensen, gift
d. 24.-9.-1965 med Kirsten Hansen, medhjælpende hustru, født d. 8.-1.-1944, datter af
Maria og Hans Hansen. Parret har børnene: Mads, født d. 1.-4.-1971, Dorte, født d.
20.-8.-1973 og Peter, født d. 18.-12.-1977.
I.J. er afdelingsleder, han har været i praktik i landbruget i 4 år og er medlem af
Byrådet. Han overtog gården i 1971 fra Poul Overgård.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i begyndelsen af 1970'erne. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1930, kombineret værksted og maskinhus fra 1985, garage og
foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 60 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, foderhvede, industrikartofler
og byg. Der er 1 traktor, 1 kartoffeloptager, 1 vandingsmaskine samt varm og kold
lufts plantørreri.

RØDDINGVEJ 22, NUSTRUP,
6500 VOJENS, tlf. 74-871 172.
HANS CHRISTIAN JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 26.-2.-1942, søn
af Hansine og Christian Jørgen
sen, gift d. 11.-9.-1965 med Anne-Grethe Fisker, assistent, født
d. 20.-8.-1945, datter af Dagny
og Axel Fisker. Parret har bør
nene: Bente, født d. 17.-3.-1966,
Anette, født d. 2.-6.-1968, Mari
anne, født d. 25.-3.-1970 og
Sven, født d. 21.-6.-1974.
H.C.J. overtog gården d. 1.-6.-1969 fra faderen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1933 udvidet og moderniseret i 1970, ungdyrstald fra 1953
moderniseret i 1972, foderlade fra 1982, halmlade fra 1974, maskinhus fra 1975 samt
uden- og indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 31 årskøer, 40
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der
er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt staldvarme til stuehus. På gården
er ansat 1 skoledreng.
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KESTRUP, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504287.
PETER WEBER, gårdejer, født d.
9.-9.-1931, søn af Kirstine og
Anker Weber, gift d. 14.-12.-1963
med Edith Schmidt, medhjælpen
de hustru, født d. 1.-5.-1941,
datter af Anne og Peter Schmidt.
Parret har sønnerne: Jørn Anker,
født d. 22.-1.-1965 og Kim, født
d. 31.-10.-1968.
P.W. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1963 til over
tagelsen i 1968 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje gennem længere tid,
faderen genopbyggede den efter brand i 1931.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald
samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1975 samt gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts
korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.

SELSKÆRVEJ 5, "KONGMAJ",
SELSKÆR, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504192.
LAURIDS AALLING, gårdejer,
født d. 29.-4.-1929, søn af Dora
og Ole Aalling, gift d. 23.-6.1956 med Edith Fredsted, hus
mor, født d. 29.-8.-1932, datter
af Anna og Bertel Fredsted.
Parret har børnene: Dora, født
d. 5.-4.-1957, Anette, født d.
13.-11.-1959, Birgitte, født d.
21.-6.-1961, Margaret, født d.
18.-10.-1964 og Ole, født d.
15.-9.-1970. E.F. er medlem af Amtsrådet. L.AA. er agronom fra Landbohøjskolen.
Han overtog gården i 1966 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 25 ha. er eng. Der er
bortforpagtet 20 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1862. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra
1912, lade fra 1970 og maskinhus fra 1950. Gården drives med en besætning på 30 ung
dyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
rug, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.

SILLERUPVEJ 3, "PEDERSMINDE", LERTE, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504463.
KARLO FORUM, gårdejer, født d. 16.-9.-1938, søn af Petra og Jens Forum, gift d.
2.-9.-1961 med Agnes Jacobsen, husmor, født d. 26.-8.-1934, datter af Catrine og
Claus Jacobsen. Parret har børnene: Gunner, født d. 2.-10.-1961, Karin, født d. 20.11.-1962, Jens, født d. 19.-12.-1963 og Claus, født d. 1.-4.-1965.
K.F. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra svigerfor
ældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 12 ha., der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra omkr. 1860 restaureret i 1978, kvægstald fra 1914 restaureret i 1987 samt
maskinhus fra 1964. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 35 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og hvede. Der er
2 traktorer.
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SILLERUPVE3 5, "SØNDERSKOV
GÅRD", NEDER LERTE, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-504428.
ALFRED 3ENSEN, gårdejer, født
d. 5.-12.-1940, søn af Elene og
Niels Peder 3ensen, gift d. 20.7.-1966 med Gunhild Skøtt, med
hjælpende hustru, født d. 1.-8.1941, datter af Valborg og Hans
Skøtt. Parret har børnene: Mari
anne, født d. 10.-1.-1967, Char
lotte, født d. 20.-3.-1969 og Per,
født d. 26.-3.-1975.
A.3. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, Han overtog gården d. 1.-10.-1966
fra Kristine Dall.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 27,5 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 54,5 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1920'erne udvidet og moderniseret flere gange senest i 1978, maskinhus
fra 1978, foderhus fra 1987, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 55 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, maltbyg og vineterbyg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

SIMMERSTEDBYVE3 2, "GRØNGÅRD", SIMMERSTED, 6500 VO3ENS, tlf. 74-506372.
NIELS LADEGAARD MØLLER, gårdejer, født d. 30.-4.-1957, søn af Edith og Vagn
Møller. N.L.M. har sønnen Mads, født d. 24.-5.-1987.
N.L.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra
forældrene.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 43 ha., der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1963, sostald og maskinhus begge fra 1976, klimastald fra 1978, lade fra 1921,
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der
produceres 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1
fodermester.
SIMMERSTEDBYVE3 11, SIMMERSTED, 6500 VO3ENS, tlf. 74-506104.
HANS 3UHL NISSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1952, søn af Katrine og Nis Nissen.
H.3.N. overtog gården i 1981 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1750.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47,5 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1839 og senest restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1949, svinestald fra 1968, lade fra 1951 og maskinhus fra 1977. Gården
drives med en besætning på 18 årsammekøer, 9 ungdyr og 18 slagtekalve af racen
Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, hvede og vinterbyg. Der er
3 traktorer, 1 mejetærske, varm lufts korntørreri samt halmfyr.

SIMMERSTEDBYVE3 19, "H03GÅRD", SIMMERSTED, 6500 VO3ENS, tlf. 74-506421.
CHRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1960, søn af Kjerstine og Christian
Niels Rasmussen, gift d. 18.-6.-1988 med Tina Schmidt, køkkenleder, født d. 18.-8.1964, datter af Dagny og 3ohan Schmidt. Parret har sønnen Rene, født d. 24.-2.-1988.
C.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1735.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21,3 ha., heraf 3,4 ha. skov. Der er forpagtet 4,9 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960 udvidet i 1976, lade fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning
på 37 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 halmfyr.
SIMMERSTEDBYVE3 20, "HENNINGSMINDE", SIMMERSTED, 6500 VO3ENS, tlf. 74506109.
IVAR EVALD FRIIS, gårdejer, født d. 9.-4.-1935, søn af Ingeborg og Karsten Friis,
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Theisen, kontorassistent, født d.
29.-4.-1938, datter af Kjerstine
og Niels Theisen. Parret har bør
nene: Anette, født d. 19.-2.-1963,
Carsten, født d. 1.-8.-1965 og
Merette, født d. 30.-10.-1966.
Ivar E. Friis har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han overtog
gården i marts 1960 fra mode
ren. Gården har været i slægtens
eje fra før 1800-tallet.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 2 ha. er mose. Der er
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne brændte i
1915, og samme år blev der genopført kvægstald udvidet i 1963 og lade restaureret i
1978, desuden er der maskinhus fra 1862 ombygget i 1978, foderhus fra 1978 og gylle
tank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. På gården
er ansat 1 medhjælper.
SIMMERSTEDBYVEJ 24, "LAUESGÅRD", SIMMERSTED, 6500 VO
JENS, tlf. 74-506208.
SVEND ERIK LAUERSGÅRD
HANSEN, gårdejer, født d. 8.12.-1943, søn af Ingrid Katrine
Lauersgård og Valdemar Hansen,
gift d. 6.-4.-1968 med Christine
Chatrine Jepsen, husmor, født d.
20.-3.-1945, datter af Marie He
lene Agertoft og Niels Jepsen.
Parret har børnene: Ingrid Lene,
Anne Lene og Thomas. S.E.L.H. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1970. Gården har været i slægtens eje siden 1872, den bestod oprindeligt
af 2 selvstændige gårde, som senere er lagt sammen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1850 ombygget med trempel i 1920, kvægstald fra 1976, kombineret
maskinhus og garage fra 1989, kombineret maskin- og foderhus fra 1978 samt inden
dørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 44 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og raps. Der
er 2 traktorer og 1 plansilo. På gården er ansat 1 medhjælper.
SIMMERSTEDHOLM 2, "JAGTGÅR
DEN", SIMMERSTEDHOLM, 6500
VOJENS, tlf. 74-556195.
ELNE MARY JENSEN, husmor,
født d. 20.-1.-1918, datter af
Hans Jørgen Nielsen, gift d. 16.2.-1940 med Jes Uldal Jensen,
gårdejer, født d. 15.-2.-1917, søn
af Peter Michaelsen Jensen.
J.U.J. døde d. 23.-9.-1983. Par
ret fik børnene: Hans Peter, født
d. 29.-5.-1940, Leif, født d.
7.-5.-1941 og død d. 16.-2.-1963 i Gongo, Arne, født d. 30.-4.-1943 og død d. 8.-4.1944 samt Lillian Kirstine, født d. 17.-7.-1954.
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Areal 18,9 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1941. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1941 samt lade fra 1955.

SIMMERSTEDHOLM 3, "SØNDER
GÅRD", SIMMERSTED, 6500 VO
JENS, tlf. 74-506101.
CHRESTEN FRANDSEN FRIIS,
gårdejer, født d. 22.-8.-1949, søn
af Kathrine og Carsten Friis,
gift d. 28.-9.-1974 med Jytte
Elisabeth Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 10.-3.-1954, dat
ter af Inger og Niels Larsen.
Parret har børnene: Carsten,
født d. 7.-11.-1976, Bjarke, født
d. 14.-6.-1979 og Linda, født d. 25.-8.-1980.
C.F.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1973 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1850.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 2 ha. er skov. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 udvidet i 1974, maskinhus fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 50 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, varm lufts
korntørreri samt halmfyr.

SIMMERSTEDHOLM 4, SIMMER
STEDHOLM, 6500 VOJENS, tlf.
75-506213.
JOHANNES HANSEN, gårdejer,
født d. 1.-12.-1937, søn af Mar
grethe og Henrik Hansen, gift d.
24.-4.-1964 med Karen Andrea
sen, husmor, født d. 13.-6.-1939,
datter af Marie og Martin An
dreasen. Parret har børnene: Lis,
født d. 28.-3.-1965, Thorkild,
født d. 15.-6.-1968, Lars-Henrik,
født d. 19.-3.-1970 og Anker,
født d. 30.-7.-1973.
J.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Andrea
Lange. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21,4 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet
18 ha. Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1974, lade fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 30
årskøer og 37 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og
byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
SKAUSVEJ 6, "LILLE SKOVGÅRD", OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-547269.
POUL MADSEN SKOV, gårdejer, født d. 29.-4.-1914, søn af Karen og Nis N. Skov,
gift d. 17.-11.-1945 med Christine D. Haugaard, medhjælpende hustru, født d. 22.4.-1926, datter af Marie og Carl Haugaard. Parret har børnene: Gunnar, født d. 6.12.-1946, Erik, født d. 18.-12.-1948 og Birgit, født d. 16.-6.-1950.
P.M.S. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-11.-1980 fra Christian Kyhl.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 6 ha., der er bortforpagtet 5 ha.
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ført i 1930 tilbygget og restau
reret i 1976. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1930, høn
sehus fra 1970 samt maskinhuse
fra 1930 og 1970. Der er 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, plansilo
og tårnsilo.

SKAUSVEJ 7, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS.
BENT J. BOLDT, gårdejer, født d. 19.-4.-1956, søn af Gertrud og Julius Boldt, bor
sammen med Agnette Knudsen, specialpædagog, født d. 27.-10.-1957, datter af Svend
Knudsen.
B.J.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er domsmand og kredsrepræ
sentant i Mejeriet M.D. Food. Han overtog gården d. 15.-3.-1981 fra Ewald Bækker.
Ejendomsskyld 1.300.000. Der er forpagtet 53 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1978, svinestald
og lade. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 63 ungdyr og 26 slagtekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, frøgræs og industrikartofler. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, tårnsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat
1 deltidsmedhjælper.
B.J.B. driver også Tørningvej 13, 6500 Vojens.
SKAUSVEJ 10, "SKADAGERGÅRD", OVER JERSTAL, 6500
VOJENS, tlf. 74-547245.
CHRISTIAN MADSEN SKAU,
gårdejer, født d. 5.-4.-1926, søn
af Anna Marie og Mads Mathia
sen Skau, gift d. 23.-7.-1954
med Olga Knudsen, medhjælpen
de hustru, født d. 10.-6.-1929,
datter af Petrea og Peter Knud
sen. Parret har sønnerne: Kjeld,
født d. 16.-4.-1956 og Bent, født
d. 31.-1.-1960.
C.M.S. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-7.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1842.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og senest restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af
svinestald genopført efter brand i 1968, lade fra 1968 samt maskinhuse fra 1900 og
1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, lucerne og
raps. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo,
varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
SKELVEJ 4, SKIBELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-871751.
RASMUS LUND, landmand, født d. 18.-1.-1956, søn af Kjestine og Søren Lund, gift d.
26.-6.-1982 med Jette Pedersen, lærer, født d. 15.-6.-1954, datter af Signe og Karl
Pedersen. Parret har børnene: Louise, født d. 15.-11.-1986 og Kristian, født d. 28.5.-1989.
R.L. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Thomas Suurballe.
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Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 5 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1990, lade fra 1956 og gylletank. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer, 15 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet Kødkvægsrace samt en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 sko
ledreng.
SKIBELUNDBJERGVEJ 6, SKIBELUNDMOSE, 6500 VOJENS, tlf.
74-871470.
KRISTIAN GABELGAARD, entre
prenør, født d. 1.-12.-1951, søn
af Marie og Peter Gabelgaard,
gift d. 1.-10.-1977 med Ulla
Astrup Bonde, studerende, født
d. 2.-9.-1956, datter af Tove
Astrup og Arne Bonde. Parret
har børnene: Gitte, født d.
3.-3.-1975 og Thomas, født d.
21.-2.-1977.
K.G. har været på Fjordvang
Grundskole. Han overtog gården i 1982 fra Inge M. Laugesen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 0,5 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af hestestald
fra 1954 restaureret i 1979 samt maskinhus fra 1984. På gården er der 1 hest. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs. Der er 6 traktorer, 1
mejetærsker, skovmaskiner, 1 halmpresser, 1 roeoptager med tank, 2 kalkspredere, 1
gummiged, 1 rendegraver, 1 slamsuger og 2 møgspredere. På gården er ansat 1 fast og
5 løse medhjælpere.
SKIBELUND BYVEJ 4, SKIBELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-871730.
LOET ZWANIKKEN, gårdejer, født d. 13.-9.-1936, gift d. 31.-8.-1968 med L. O. M.
Zwanikken Vos, husmor, født d. 4.-3.-1945. Parret har børnene: Rudie, født d. 28.-3.1970, Janette, født d. 10.-3.-1972 og Monique, født d. 6.-5.-1974.
L.Z. overtog gården i april 1989 fra Ejner Mortensen.
Areal 43,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1982 samt foderhus. Gården drives med en besætning på 62 årskøer og 100 ungdyr af
racen SDM, desuden er der 5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3
traktorer. Sønnen Rudie er karl ved sin far.
SKIBELUND BYVEJ 8, SKIBELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-871615.
THYGE LUND, gårdejer, født d. 16.-1.-1946, søn af Kirstine og Jørgen Lund, gift d.
28.-12.-1979 med Birgit Georgi, medhjælpende hustru, født d. 19.-4.-1943, datter af
Anna og Bruno Georgi. Parret har datteren Kirsten, født d. 19.-11.-1980.
T.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1978 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 3 ha. er mose.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og senest restaureret i 1980. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1943, ungkvægstald fra 1979, svinestald fra 1972 og maskinhus fra
1985. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 35 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM samt en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 475 smågrise årligt. Der
er 3 traktorer, 1 kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

SKIBELUNDVEJ 2, "FAUSBJERG", NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871211.
LUDVIG HYBSCHMANN SØBERG, gårdejer, født d. 6.-5.-1948, søn af Dagmar og Hol
ger Søberg, bor sammen med Lydia Fuglsig, pædagogmedhjælper, født d. 24.-10.-1954,
datter af Else og Nis Fuglsig.
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Ludvig H. Søberg har været på
Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1977 fra fade
ren. Nuværende ejer er 12. gene
ration på gården, som i 1857
blev udstykket fra Nustrupgård,
hvor slægten stammer fra siden
1710.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
84 ha., heraf 3 ha. skov samt 2
ha. eng og mose. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1857. Avls
bygningerne består af svinestald fra 1857 ombygget og udvidet senest i 1975, svinestald opført i 1977 efter brand, 2 svinestalde restaureret i 1978, lade fra 1954 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges 500 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
græsfrø og industrikartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo, varm og kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er
ansat 1 medhjælper.
SKIBELUNDVEJ 3, SKIBELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-871468.
PETER PETERSEN, gårdejer. Omtales under Skolevej 27, 6500 Vojens.
P.P. overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Bertel Friis.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af maskinhus og gylletank.
P.P. ejer og driver også Skolevej 27, 6500 Vojens.

SKIBELUNDVEJ 4, NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871474.
OVE MADSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1945, søn af Marie og Peter Madsen, gift d.
27.-11.-1971 med Lilly Hansen, lærer, født d. 11.-8.-1945, datter af Karen og Carl
Hansen. Parret har døtrene: Mette, født d. 26.-2.-1974 og Trine, født d. 3.-8.-1977.
O.M. overtog gården august 1971 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden
1935.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg- og ungdyrstald begge fra
1975, kombineret lade og maskinhus fra 1984, lade og garage. Gården drives med en
besætning på 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er græs til piller, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo samt varm og kold lufts plantørreri.
SKIBELUNDVEJ 5, "SKIBELUNDGÅRD", SKIBELUND, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871190.
PETER SCHJØTT BOISEN, gård
ejer, født d. 28.-11.-1946, søn af
Petra Schjøtt og Christian Lebeck Boisen, gift d. 15.-4.-1972
med Marie Petersen, køkkenleder,
født d. 12.-6.-1945, datter af
Dora og Andreas Petersen. Par
ret har sønnerne: Knud, født d.
2.-12.-1967, Poul, født d. 12.1.-1973 og Christian, født d. 15.-6.-1975.
P.S.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra
faderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården. I gammel tid var gården kro og
postholderi, dens placering er præcis midt imellem Haderslev og Ribe på milimeter.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 80 ha., heraf 3,5 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består
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tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, industrigræs og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts
korntørreri samt staldvarme til stuehus.
SKIBELUNDVEJ 7, SKIBELUND,
6500 VOJENS, tlf. 74-871695.
ALEX W. HANSEN, gårdejer,
født d. 31.-5.-1940, søn af Eva
og Willy Hansen, gift d. 8.-7.-1967
med Edith Stork, medhjælpende
hustru, født d. 11.-3.-1948, dat
ter af Agnes og Hans Stork. Par
ret har børnene: Freddy, født d.
24.-6.-1968, Dan, født d. 4.-11.1972, Karola, født d. 16.-5.-1975
og Eli, født d. 7.-6.-1978.

A.W.H. overtog gården i 1984 fra Mads Kastbjerg.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 29,4 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1866. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1960, ungkvægstald fra 1969, maskinhus fra 1977, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 39 årskøer, 51 ungdyr og 20 slagtekalve af racer
ne Jersey og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der er 3 trak
torer og 1 markvandingsanlæg.

SKIBELUNDVEJ 8, NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871683.
SVEND FOGH, murer, født d. 30.-4.-1957, søn af Karen og Julius Fogh, gift d. 12.3.-1983 med Hanne Buli, pædagogmedhjælper, født d. 23.-8.-1961, datter af Lis og
Svend Buil. Parret har børnene: Martin, født d. 14.-11.-1983, Camilla, født d. 2.8.-1986 og Kasper, født d. 18.-5.-1990.
S.F. overtog gården d. 1.-2.-1989 fra Willy Hånel.
Ejendomsskyld 500.000.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1900 samt garager.
SKIBELUNDVEJ 10, SKIBELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-871185.
EJVIND JENSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1941, gift d. 31.-10.-1964 med Anna H. Roos,
husmor, født d. 3.-4.-1946, datter af Elna og Nis Roos. Parret har børnene: Michael,
født d. 19.-1.-1965, Bente, født d. 12.-12.-I968 og Henning, født d. 24.-5.-1977.
E.J. overtog gården i oktober 1968 fra Herbert Bundgård.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 25 ha., 2,5 ha. er skov. Der er
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført efter brand i 1990, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1990, ungdyrstald, gylle
tank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 65 ungdyr
og 30 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Der er 3 traktorer og 2 markvandingsan
læg. På gården er ansat 1 medhjælper.
SKIBELUNDVEJ 12, SKIBELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-871197.
PETER GABELGAARD, gårdejer, født d. 10.-3.-1920, søn af Meta og Marius Gabelgaard, gift d. 4.-6.-1958 med Marie (Misse) Fogh, medhjælpende hustru, født d. 20.12.-1932, datter af Johanne og Laurits Fogh. Parret har børnene: Kristian, født d.
1.-12.-1951, Metha, født d. 22.-1.-1959, Hanne Lise, født d. 26.-12.-1964 og Hans
Peter, født d. 5.-5.-1966.
P.G. er formand for Husmandsforeningen i Nustrup. Han overtog gården i 1949 fra
forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1876.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. mose og 1 ha. eng.
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Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af svinestald og maskinhus begge
fra 1990, lade og gammelt maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 15
årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts korn
tørreri.

SKIBELUNDVEJ 14, SKIBELUND,
6500 VOJENS, tlf. 74-871196.
PETER REFSLUND JUHL, land
mand, født d. 22.-10.-1929, søn
af Anne Kjestine og Lauridz
Juhl, gift d. 17.-5.-1955 med Ka
ren Juhl, husmor, født d. 17.-3.—
1930, datter af Johanne og Jeppe
Juhl. Parret har børnene: Erik,
født d. 21.-4.-1956, Kristine,
født d. 10.-1.-1958, Svend, født
d. 12.-7.-1959, Jørgen, født d.
12.-3.-1963 og Lars, født d. 21.-4.-1967.
P.R.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet,
har deltaget i kommunale arbejder samt været medlem af bestyrelsen for Mejeri og
Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Anton Gubi.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og udvidet i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1937, kostald fra 1976, maskinhus fra 1979 og roehus. Gården drives med en besætning
på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri. På gården er ansat 1
skoledreng.

SKOLEVEJ 27, NUSTRUP, 6500
VOJENS, tlf. 74-871468.
PETER PETERSEN, gårdejer,
født d. 3.-1.-1940, søn af Inge
borg og Nis Petersen, gift d.
27.-7.-1968 med Rita Bruhn,
medhjælpende hustru, født d.
21.-10.-1946, datter af Marie og
Christian Bruhn. Parret har bør
nene: Kim, født d. 10.-10.-1974
og Dorte, født d. 17.-9.-1982.
P.P. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra Niels Andersen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 41,5 ha., heraf 1,3 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1974, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvan
dingsanlæg, 1 kornsilo samt varm og kold lufts gennemløbstørreri.
P.P. ejer og driver også Skibelundvej 3, 6500 Vojens.
SKOTVEJ 1, "LUNDINGSMINDE", ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-552420.
AKSEL NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1929, søn af Rasmine og Christian Nielsen,
gift d. 25.-9.-1971 med Ingeborg Bohsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-12.-1923,
datter af Marie og Nikolaj Bohsen. Parret har døtrene: Anne Marie, født d. 27.-9.1953 og Inge Elisabeth, født d. 10.-4.-1957.
A.N. overtog gården i 1964 fra Julius Asmussen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 74,3 ha., heraf 1 ha. fredskov.
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er opført i 1844 og restau
reret i 1965. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra
1844 og 1930, lader fra
1844, 1930 og 1935 og ma
skinhus fra 1959, desuden
er der et ovenhus (bager
hus) fra før 1844. Gården
drives med en besætning
på 20 ungdyr af blandet
race samt en svineproduk
tion på 30 årssøer, der
produceres 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og
rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
SKOTVEJ 3, "HAVREBJERGGAARD", ØRSTED, 6560 SOM
MERSTED, tlf. 74-552279.
OLE JEPSEN, gårdejer, født d.
20.-4.-1930, søn af Kirsten og
Alfred Jepsen, gift d. 22.-2.-1957
med Dorthea Ravn, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-4.-1933,
datter af Marie og Nis Ravn.
Parret har døtrene: Solvejg, født
d. 2.-4.-1958 og Kirsten, født d.
13.-5.-1961.
O.J. overtog gården i 1962 fra
Iver Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1962, svinestald fra 1966 udvidet i 1973, lade fra 1941 og maskinhus fra 1975.
Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.

SKOTVEJ 6, "KRONGÅRD", ØR
STED, 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-552379.
ANDERS SKJØTH, gårdejer, født
d. 9.-11.-1934, søn af Dorthea og
Niels Skjøth, gift d. 23.-7.-1960
med Anne-Lene Nørgård, med
hjælpende hustru, født d. 2.-12.1938, datter af Martha og Jes
Nørgård. Parret har døtrene: Hel
le, født d. 15.-8.-1961, Alice,
født d. 15.-1.-1963, Karin, født

d. 23.-3.-1966 og Jane, født d. 24.-1.-1970.
A.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Hans
Iversen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, lade, ma
skinhus og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 25 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts
korntørreri. På Vestervej 1, 6560 Sommersted, er der ungkreaturstald, lade, maskinhus
og stuehus, som er udlejet.
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SKOVBY BYGADE 8B, "VESTER
GÅRD", SKOVBY, 6500 VOJENS,
tlf. 74-545413.
JØRGEN MOOS, lokalkonsulent
for Topdanmark, født d. 19.-8.1938, søn af Anna og Chresten
Moos, gift d. 16.-3.-1963 med Lis
Høgh, husmor, født d. 1.-3.-1939,
datter af Margrethe og Jens
Høgh. Parret har børnene: Eva,
født d. 2.-10.-1963, Peder, født
d. 10.-8.-1974 og Dina, født d.
27.-10.-1975.
J.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Carl
Bruun.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 10 ha., heraf 4,5 ha. skov og mose. Der er bortforpagtet
5 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1840, lade fra 1956 og garage fra 1966.
SKOVBY BYGADE 23, "LINDEGÅRD", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-545151.
CHRESTEN JESSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1936, søn af Hans F. Jessen, gift d. 4.12.-1965 med Jing Friis, husmor, født d. 9.-11.-1939, datter af Holger Friis. Parret
har børnene: Hans, Holger, Inge Marie og Jens Erik.
C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1965 fra
faderen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 86 ha., heraf 3 ha. skov og 2,5 ha. mose. Der er
forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1961 og 1972, 2 svinestalde fra 1860, lade fra 1950 og maskinhus fra
1976. Gården drives med en besætning på 46 årskøer og 48 ungdyr af racen SDM samt
en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres 320 salgtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 fodermester, desuden hjælper børnene til.
SKOVBY LUNDVEJ 4, "LYKKEBO", SKOVBY, 6500 VOJENS.
SVEND CARSTENSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1959, søn af Magda og Mathias Carsten
sen. S.C. er bygningssnedker. Han overtog gården d. 1.-1.-1988 fra faderen.
Areal 19 ha., heraf 1,5 ha. mose. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1964, lade fra 1900 samt maskinhuse fra 1875 og 1900. Der er 1
traktor.

SKOVBY LUNDVEJ 3, "NYDAM
GÅRD", SKOVBY, 6500 VOJENS,
tlf. 74-545529.
JACOB JACOBSEN BONDE,
gårdejer, født d. 20.-3.-1958, søn
af Helene og Bertil Bonde, gift
d. 9.-9.-1984 med Karen Peder
sen, butiksassistent, født d. 10.1.-1960, datter af Irene og Kurt
Pedersen. Parret har børnene:
Claus, født d. 9.-6.-1985 og Git
te, født d. 6.-5.-1987.
J.J.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1981 fra
Kaj Dahl.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 53 ha., heraf 1,5 ha. mose. Der er forpagtet 25 ha.
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alle fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer,
der produceres 3.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 1 traktor, kornsilo, plansilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til
stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 med
hjælper.

SKOVBY LUNDVEJ 6, "LAUTRUPSMINDE", SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf. 74-545351.
AKSEL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1935, søn af Alvilda og Martin Ras
mussen, gift d. 2.-6.-1962 med Rita Møller Henriksen, mejeriarbejder, født d. 22.-1.1940, datter af Ingeborg og Sigvald Henriksen. Parret har børnene: Linda, født d.
21.-9.-1963 og Leo, født d. 8.-8.-1965.
A.R. er pelsdyravler og har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han over
tog gården d. 8.-2.-1973 fra Peter Lautrup Jessen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. mose og 1 ha. skov.
Stuehusets alder er ukendt. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade samt maskinhus
fra 1979. Gården drives med en besætning på 5 årsammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1
traktor.

SKOVBYVEJ 10, "POTHØJ",
SKOVBY, 6500 VOJENS, tlf.
74-545388.
FREDE FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 11.-4.-1926, søn af Marie
og Lorens Frederiksen, gift d.
9.-1.-1954 med Astrid Eline
Thomsen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-3.-1930, datter af
Elis og Gustav Thomsen. Parret
har døtrene: Ella, født d. 26.-1.1955 og Birgitte, født d. 4.-8.1956.
F.F. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.1.-1970 fra Jes Peter Johansen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1935 og 1960,
lader fra 1935 og 1982 samt maskinhus fra 1973. Gården drives med en besætning på
7 årskøer, 10 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 2
årssøer, der produceres 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og tårnsilo.

SKOVBYVEJ 12, SKOVBY, 6500
VOJENS, tlf. 74-545192.
PETER N. K. JENSEN, gårdejer,
født d. 24.-10.-1919, søn af Ma
rie og Jens P. Jensen, gift d.
1.-8.-1945 med Anne Helene Jes
sen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-11.-1921, datter af Marie
og Mads Jessen. Parret har døt
rene: Ingrid Marie, født d. 9.-3.1951 og Lone, født d. 10.-2.1963.
M.N.K.J. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1956 fra.
svigerfaderen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 7 ha., der er bortforpagte! 6 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1935 og maskinhus fra 1963. Der er 1 traktor og halmfyr.
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SKOVBYVE3 35, "PETERSMINDE", SKOVBY, 6500 VO3ENS, tlf. 74-545316.
KARL MARTIN MORTENSEN, gårdejer, født d. 1.-7.-1930, søn af 3ørgen Mortensen.
K.M.M. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-5.-1972 fra Hans Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som oprin
delig er opført i 1888, og som i 1980 blev nybygget pga. motorvej.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 3 ha. er skov, 1 ha. er
mose og uopdyrket jord.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1980.
SKOVGÅRDVE3 15, "SKOVGÅRD", HAMMELEV, 6500 VO3ENS, tlf. 74-507221.
ELISABETH SKAU, gårdejer, født d. 8.-6.-1938, datter af Ingeborg og Frederik Heick,
gift d. 28.-4.-1961 med Hans Kloppenborg Skau, født d. 6.-3.-1936, søn af Anne Marie
og 3ens Skau. H.K.S. døde d. 30.-12.-1988. Parret fik børnene: Nis, født d. 16.-1.1962, Lars, født d. 29.-6.-1964, Mads, født d. 22.-2.-1967, Laura, født d. 7.-8.-1971 og
3utta, født d. 19.-6.-1980.
H.K.S. havde været på Ladelund Landbrugsskole. E.S. er medlem af bestyrelsen for
Sønderjyllands Husholdning-håndarbejdsskole og for Venstre Vælgerforening i Hamme
lev samt medlem af sønderjydsk Skoleforening og af Grænseforeningen Haderslev Øst
Amt. H.K.S. overtog gården 1.-7.-1960 fra faderen. Han var 10. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1684.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 95 ha., heraf 25 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870, desuden er der en medarbejderbolig. Avlsbygningerne be
står af svinestalde fra 1962 og 1976, maskinhuse fra 1964 og 1980, lade, gastætsilo og
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produceres 2.400
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græs. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts gennemløbstørreri samt
halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.
E.S. ejer og driver også Styding Skovvej 1, 6500 Vojens.
SKOVVE3 2, "LINDEGÅRD", KOLSNAP, 6500 VO3ENS, tlf. 74-871626.
3AN HANSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1960, søn af Anny og Bent Hansen, gift med
3ytte Møller, køkkenleder, født d. 8.-9.-1962, datter af Helga og 3ørgen Møller.
Parret har datteren Mette, født d. 24.-8.-1988.
3.H. har været på Riber Kjærgård og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-11.-1986 fra Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1926 og 1977, kalvestald fra 1900, lade fra 1910, foderhus fra 1977 og
gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 varm
og kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus.

SKOVVE3 20, "CILIENB3ERG",
OVER 3ERSTAL, 6500 VO3ENS.
3ENS THESTRUP SCHMIDT,
gårdejer. Omtales under Lilholtvej 6, 6500 Vojens.
3.T.S. overtog gården d. 15.-8.1989 fra 3ørgen Bergsted.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 21,5 ha.
Stuehuset er opført efter brand i
1922. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført efter brand i
1922, lade fra 1900 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af kartofler, korn og ærter.
3.T.S. ejer og driver også Lilholtvej 6 og 10, 6500 Vojens.
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6500 VOJENS.
ERIK H. SKOV, gårdejer. Omta
les under Skovvej 24, 6500 Vo
jens.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23
ha.
Stuehuset er opført i 1933 og re
staureret i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1965,
lade fra 1933 og maskinhus fra
1979.

E.H.S. ejer og driver også Skovvej 24, 6500 Vojens.
SKOVVEJ 24, "SKOVGÅRD",
OVER JERSTAL, 6500 VOJENS,
tlf. 74-547442.
ERIK H. SKOV, gårdejer, født d.
2.-12.-1948, søn af Christina og
Poul M. Skov, gift d. 3.-8.-1974
med Hilda Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-9.-1948, dat
ter af Anne og Christian Jensen.
Parret har sønnerne: Flemming,
født d. 6.-10.-1975 og Allan,
født d. 24.-1.-1977.
E.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1981 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og senest restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1898 og 1977, svinestald fra 1959, maskinhus fra 1982, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 46 ungdyr og 30
slagtekalve af racerne SDM og RDM samt en slagtesvineproduktion på 80 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E.H.S. ejer og driver også Skovvej 22, 6500 Vojens.

SLAVGÅRDSVEJ 2, "SLAUGÅRD",
6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504182.
EGON HENNINGSEN, gårdejer,
født d. 20.-8.-1940, søn af Ditte
og Peter Henningsen, gift d. 5.7.-1969 med Bodil Minke, med
hjælpende hustru, født d. 4.-12.—
1944, datter af Marie og Henrik
Minke. Parret har sønnerne: Pe
ter, født d. 8.-8.-1970 og Henrik,
født d. 8.-7.-1973.
E.H. har været på Gråsten Land
brugsskole, han er medlem af Haderslev Amts Landboforening og af repræsentantska
bet for Tulip. Han forpagtede gården fra d. 1.-7.-1969 til overtagelsen d. 1.-1.-1977
fra faderen.
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 3 ha. er skov og 5 ha. er
eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset, som bygget i tysk stil med søjler ved hovedindgangen og en plade med byg
herrens navn, er opført i 1875 og senest restaurert i 1982. Avlsbygningne består af
kvægstald opført efter brand i 1925, svinestalde fra 1979 og 1983, lade fra 1987 og
maskinhus fra 1978, desuden er der bygninger opført efter brand i 1926. Gården drives
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med en besætning på 25 årsammekøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af Kødkvægsrace
samt en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm
lufts korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
SLAVGÅRDSVEJ 7, "STEVNING", 6560 SOMMERSTED.
OLUF JENSEN JUNKER, deltidlandmand, født d. 9.-9.-1944, søn af Marie og Theodor
Junker.
O.J.J. er elektriker. Han overtog gården i 1982 fra Erik Junker. Gården har været i
slægtens eje siden 1835.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 33 ha., heraf 3,5 ha. skov samt 10 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1835 og senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1934, lade fra 1928 og maskinhus fra 1938. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm
lufts korntørreri samt træfyr.
SLEVADVEJ 3, "SØNDER VANG"
OKSENVAD MARK, 6560 SOM
MERSTED, tlf. 74-504188.
VILLY JACOBSEN, gårdejer,
født d. 13.-2.-1928, søn af Karen
og Christian Jacobsen, gift d.
20.-11.-1954 med Inger Vestergaard, født d. 28.-11.-1933, dat
ter af Kirstine og Anker Vestergaard. Parret har børnene: Arne,
født d. 9.-4.-1956, Finn, født d.
21.-7.-1958, Birgit, født d. 28.6.-1963 og Claus, født d. 11.-2.1971. V.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1954 fra
Johannes Petersen.
Ejendomsskyld 2.260.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 1 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1921 restaureret flere ganges senest i 1985 til svin, svinestald fra 1970, maskinog foderhus samt gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.
SLEVADVEJ 10, "PORSKÆR", STURSBØL, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-846479.
JENS JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1954, søn af Esther og Svend Hansen,
gift d. 20.-11.-1982 med Alice Kabell Larsen, medhjælpende hustru, født d. 30.-1.1958, datter af Kirsten og Flemming Kabell Larsen. Parret har børnene: Mette, født
d. 4.-5.-1983, Emil, født d. 27.-4.-1985 og Mads, født d. 24.-11.-1987.
J.J.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987 fra faderen.
J.J.H. og broderen Karl Hansen driver i fællesskab "Porskær" og Stursbølvej 6 som
"I/S J. K. Hansen".
Stuehuset er opført i 1834 restaureret i 1989, desuden er der et lille hus opført i 1800
og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1949
samt maskinhus fra 1960.
J.J.H. driver også Stursbølvej 6, 6560 Sommersted.

SOMMERSTEDVEJ 5, "LANGBJERG", SIMMERSTED, 6500 VOJENS, tlf. 74-506303.
NIELS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer/fængselsoverbetjent, født d. 19.-5.-1942, søn af
Marie Chatrine og Poul Victor Nielsen, gift d. 24.-5.-1964 med Sigrid Petersen,
husmor, født d. 22.-12.-1942, datter af Ingeborg og Nis Petersen. Parret har børnene:
Peter Victor, født d. 4.-10.-1964, Torben, født d. 9.-12.-1970 og Gitte Marie, født d.
20.-3.-1974.
N.C.N. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården 1.-2.1976 fra faderen, som byggede på en udstykning fra sin hustrus hjem "Langbjerggård".
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Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1936 og 1978
samt maskinhus fra 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer.
SOMMERSTEDVEJ 7, "HØJBOGÄRD", SIMMERSTED, 6500 VO
JENS, tlf. 74-506221.
SVEND ÄGE JOHANNING, gård
ejer, født d. 18.-2.-1937, søn af
Anne og Peter Johanning, gift d.
9.-11.-1962 med Inge Marie Nis
sen, husmor, født d. 17.-4.-1941,
datter af Tove og Jørgen Nissen.
Parret har børnene: Keld, født d.
21.-4.-1964 og Bente, født d.
20.-9.-1967.
S.Ä.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1966 fra
Hans Peter Jakobsgård.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1971, svinestald fra 1969, lade, gastæt silo og foderhus alle fra 1976, maskinhus
fra 1985 og gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Der er 3
traktorer samt staldvarme til stuehus.
SOMMERSTEDVEJ 12, "LANGBJERGGÅRD", SIMMERSTED,
6500 VOJENS, tlf. 74-506108.
CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer,
født d. 23.-4.-1943, søn af Dag
mar og Claus Clausen, gift d.
27.-4.-1967 med Trine Nissen,
husmor, født d. 30.-1.-1946, dat
ter af Kjerstine og Christian
Nissen. Parret har børnene: Pe
ter, Claus og Kirsten.
C.C. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra svigerfaderen. Gården har været i slæg
tens eje siden 1740.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 39,8 ha., heraf tilkøbt 5,9 ha., 1 ha. er skov og 0,6 ha.
er mose. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og senest restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1920 og 1973, kombineret kalvestald og garage fra 1920, lader fra
1920 og 1986, foderhus fra 1976 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, 1 kold lufts korntørreri samt halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.

SOMMERSTEDVEJ 14, SIMMERSTED, 6500 VOJENS, tlf. 74-506251.
RITA og HANS PETER DALGAARD JUHL, gårdejere. Omtales under Spangvej 1, 6560
Sommersted.
Parret overtog gården d. 1.-6.-1990 fra Laurids Nissen Masthisen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus
alle fra 1931.
Parret ejer og driver også Spangvej 1, 6560 Sommersted.
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SOMMERSTEDVEJ 16, "SLIVSGÅRD", KASTVRÅ, 6560 SOMMER STED, tlf. 74-506350.
HENNING SKYTT JUHL, gård
ejer, født d. 24.-10.-1954, søn af
Esther og Christian Juhl, gift d.
5.-7.-1980 med Metha Juhl, kon
torassistent, født d. 26.-3.-1960.
Parret har børnene: Birgitte,
født d. 23.-9.-1981, Lars, født d.
4.-6.-1983 og Michael, født d.
22.-6.-1989.
H.S.J. er officer af Reserven, han har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem
af repræsentantskabet for Tulip. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra faderen. Gården
har været i slægtens eje siden 1897.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 55,9 ha., heraf 2,5 ha. skov og 5 ha. eng. Der er
forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svinestalde i 3 bygninger alle restaureret i 1978, svinestald fra 1982, 2 lader, maskinhus,
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der
produceres 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, lucerne
og græs. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri
samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.

SOMMERSTEDVEJ 18, 6560 SOMMER
STED, tlf. 74-504438.
VERNER CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 11.-12.-1929, søn af Valborg og
Frede Christiansen, gift d. 28.-1.-1956
med Kirsten Nissen, husmor, født d.
20.-12.-1934, datter af Christine og
Frederik Nissen. Parret har børnene:
Birgit, født d. 20.-2.-1954, Sonja, født
d. 30.-12.-1956 og John, født d. 26.11.-1959.
V.C. er slagteriarbejder og har været
på Odense Husmandsskole. Han overtog
gården d. 15.-8.-1969 fra Kirstine og Klaus Lorensen.
Areal 8,5 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1864. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1935 samt maskinhus fra 1978. Der er 1 traktor.
SOMMERSTEDVEJ 24, REVSØ,
6560 SOMMERSTED, tlf. 74504816.
FRANK OLESEN, deltidsland
mand, født d. 27.-5.-1958, søn af
Signe og Erik Olesen.
F.O. arbejder som montør ved
Brdr. Gram. Han overtog gården
d. 1.-10.-1982 fra Sonja og Jør
gen Gram.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 7,5
ha., der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kombi
neret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1933 og maskinhus fra 1989. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, ærter og vinterbyg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
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SOMMERSTEDVEJ 26, "DUEBO", REVSØ, 6560 Sommersted, tlf. 74-504885.
HUGO OLESEN, deltidslandmand, født d. 25.-3.-1962, søn af Signe og Erik Olesen.
H.O. er eksportchauffør. Han overtog gården i 1986 fra Jens og Dinne Due.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 7,5 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald samt lade begge fra 1933.

SPANGVEJ 1, "DALGAARD", KASTVRÅ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-506251.
HANS PETER DALGAARD JUHL, gårdejer, født d. 17.-10.-1941, søn af Inger og
Peter Juhl, gift d. 12.-11.-1966 med Rita Stark, ejendomsmægler/byrådsmedlem, født
d. 21.-3.-1945, datter af Maren og Wilhelm Stark. Parret har børnene: Malene, født d.
5.-6.-1970 og Peter, født d. 4.-2.-1974.
H.P.D.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra
faderen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha., 2 ha. er eng. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1976, desuden er der aftægtsbolig fra
1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, fedekvægstald fra 1974, hønsehus
fra 1976, maskinhus fra 1970, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
besætning på 56 årskøer og 80 ungdyr af racen Jersey, desuden er der 4.500 skrabehøns. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker
samt træfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
Parret ejer og driver også Sommerstedvej 14, 6500 Vojens.
SPIDSVEJ 1, ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-552551.
ASMUS JØRGEN KROGH, gårdejer, født d. 3.-8.-1931, søn af Margrethe og Hans Chri
stian Krogh, gift d. 27.-7.-1985 med Susanne-Brith H. Sørensen, rengøringsassistent,
født d. 14.-4.-1957, datter af Minna og Alfred Sørensen. Parret har sønnen Asbjørn,
født d. 24.-3.-1979.
A.J.K. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Hilda Sørensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,6 ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1853. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1853 senest
restaureret i 1986, garage og foderhus begge fra 1853, maskinhus fra 1986 og gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.900 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og tørreri.
SPIDSVEJ 4, "RENTEGÅRD", ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-552840.
HANS CHRISTIAN LORENZEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1951, søn af Gertrud og Chri
stian Lorenzen, gift d. 3.-9.-1977 med Kia Hahn, medhjælpende hustru, født d. 9.-7.1956, datter af Erna og Helmuth Hahn. Parret har børnene: Anja, født d. 1.-3.-1979
og Thomas, født d. 3.-6.-1982.
H.C.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1908 udvidet i 1980 samt kombinerede lader, maskin- og foderhuse fra 1976 og
1985. Gården drives med en besætning på 56 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
STATIONSVEJ 19, "ØSTERGÅRD", OVER JESTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-547157.
JØRGEN H. PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1960, søn af Niels H. Pedersen, gift
d. 29.-6.-1985 med Rauna Callesen, født d. 6.-4.-1962, datter af Kathrine og Kaj Callesen. Parret har sønnerne: Jesper, født d. 8.-1.-1987 og Anders, født d. 15.-1.-1989.
J.H.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra
Kjeld Hansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1927 og 1982,
lade fra 1975 og maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
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ANKER JUHL WEBER, gårdejer, født d. 4.-10.-1954, søn af Christine og Andreas
Hansen Weber, gift d. 3.-3.-1984 med Irene Vest, kontorassistent, født d. 23.-3.-1958,
datter af Marie og Kaj Vest. Parret har børnene: Marie, født d. 11.-7.-1984 og Andre
as, født d. 6.-9.-1985.
A.J.W. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra
moderen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 54 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965 og 1973, lade fra 1907, maskinhus fra 1975, gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter, græsfrø og græs til fabrik. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri. På gården er an
sat 1 deltidsmedhjælper.
A.J.W. ejer og driver også Jomfrugangen 1, 6500 Vojens.

STOKKERHOVEDVEJ 3, "ØSTER
GÅRD", STYDING, 6500 VOJENS,
tlf. 74-507543.
HANS HENRIK KNUDSEN, gård
ejer, født d. 20.-10.-1953, søn af
Thyra Helene og Hans Jensen
Knudsen, gift d. 17.-2.-1979 med
Hanne Marie Clausen Assenholm,
socialpædagog, født d. 16.-3.1953, datter af Ruth og Jørgen
Clausen Assenholm. Parret har
døtrene: Mette, født d. 13.-3.1980, Lene, født d. 12.-10.-1983
H.H.K. arbejder ved Kontakt Skole og Landbrug, han har været på Gråsten Landbrugs
skole og er medlem af skolebestyrelsen i Hammelev, medlem af repræsentantskabet
for H.O.E.F. og er amtsrepræsentant i Hindevad Pumpelaug. Han overtog gården d.
1.-8.-1983 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 115 ha., heraf 9 ha. skov og 3 ha. eng. Der er
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1901 og 1958,
svinestald fra 1901, lader fra 1901 og 1952, maskinhuse fra 1973 og 1982 samt gylle
tank. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer, 8 ungdyr og 8 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, græsfrø og
lucerne. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, tårnsilo, varm lufts
korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
STOKKERHOVEDVEJ 4, "STYDINGGÅRD", STYDING, 6500 VOJENS, tlf. 74-507127.
CHRISTIAN DECKER, gårdejer, født d. 28.-5.-1925, søn af Maren Marie og Jeppe
Decker, gift d. 11.-12.-1954 med Nora Bramsen, medhjælpende hustru, født d. 17.-9.1925, datter af Helga Bramsen og Alfred Mortensen. Parret har børnene: Helga, født
d. 8.-4.-1954, Margit, født d. 13.-3.-1955, Jeppe, født d. 9.-2.-1956, Jørn Alfred, født
d. 18.-7.-1958 og Eva, født d. 7.-2.-1960.
C.D. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1954 fra
faderen.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 109 ha., heraf 30 ha. skov og 1,5 ha. eng. Der er
forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1948. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade begge fra 1982 samt maskinhus fra 1979. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1
medhjælper.
C.D. ejer og driver også Hejstrupgade 20, 6100 Haderslev.
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74-507114.
VALDEMAR JESSEN, landmand, født d. 4.-2.-1948, søn af Astrid og Jes Jessen, gift
d. 13.-10.-1973 med Bodil Petersen, syerske, født d. 8.-11.-1948, datter af Elisabeth
og Ejner Petersen. Parret har børnene: Tina, født d. 10.-4.-1974, Malene, født d.
25.-11.-1977 og Jesper, født d. 2.-5.-1980.
V.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1975 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 40,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha., 8 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914 moderniseret og udvidet i 1977, lade fra 1920, maskinhus fra 1990 og
garage fra 1918. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 39 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1
kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

STOKKERHOVEDEVEJ 7, STYDING, 6500 VOJENS, tlf. 74-507323.
HANS PETER SCHMIDT, gårdejer, født d. 15.-5.-1910, søn af Bothilde og Jens
Schmidt, gift d. 24.-9.-1948 med Birgine Greisen, husmor, født d. 14.-2.-1914, datter
af Marie Kathrine Juul og Niels Peter Greisen. Parret har børnene: Poul Erik, født d.
10.-9.-1937 og Bodil Marie, født d. 19.-6.-1949.
H.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1944 fra Frits
Søndergård.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 14,5 ha., der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra omkr. 1858 samt svinestald fra 1925.
STOREGADE 7, "TEGLGÅRDEN",
6560 SOMMERSTED, tlf. 74503643.
HARALD ANDRESEN, gårdejer,
født d. 4.-1.-1923, søn af Mette
Christine og Jes Andresen, gift
d. 14.-10.-1950 med Ingeborg Callesen, sygehjælper, født d. 11.-9.1928, datter af Petra og Marius
Callesen. Parret har børnene:
Jes, født d. 11.-5.-1951, Inga,
født d. 6.-9.-1953, Mette, født d.
17.-5.-1956 og Henning, født d. 17.-5.-1958.
H.A. overtog gården d. 1.-10.-1950 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden
1913. Ejendomsskyld 965.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og senest restaureret i 1972, desuden er der aftægtshus fra
1850 restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald fra
1960, hønsehus fra 1956, maskinhus fra 1890 ombygget i 1971 samt lade. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 210 stk. årligt. Der er kornsilo og plansilo.
STOREGADE 9, "SØNDERMARKS
GÅRD", 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504139.
THOMAS J. HJORT, gårdejer,
født d. 11.-3.-1954, søn af Chri
stine og Claus Hjort, gift d. 11.6.-1988 med Vinnie Kristensen,
sygeplejerske, født d. 25.-10.1959, datter af Irma og Erik Kri
stensen. Parret har børnene: Cla
us Rasmus, født d. 30.-6.-1986
og Charlotte, født d. 15.-8.-1989.
T.J.H. har været på Næsgård
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Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1976 og resten i 1986 fra faderen.
Gården har været i slægtens eje siden 1865.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 45 ha., der er forpagtet 39 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restuareret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1926, svinestalde fra 1952, 1965, 1979 og 1982, lade fra 1860, maskinhuse fra 1974
og 1979 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, fabriksroer, ærter, byg og hvede. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper og
1 skoledreng.
T.J.H. ejer og driver også Sønderlykke 5, Kestrup, 6560 Sommersted.
STOREGADE 21, "STENDERGÅRD", 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504397.
OLUF SKAU HANSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1902, søn af Anna Skau og Nis Johan
sen Hansen, gift d. 26.-7.-1929 med Anna Katrine Carstensen, husmor, født d. 12.-5.1907, datter af Anna og Rudolf Carstensen. Parret har børnene: Nis, født d. 14.-6.1930, Else, født d. 20.-6.-1931, Rudolf, født d. 3.-3.-1933 og Ingrid, født 28.-3.-1936.
O.S.H. overtog gården i 1929 fra faderen. Nuværende ejer er 12. generation på går
den. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 46 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870 og senest restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af
lader fra 1890 og 1950 samt maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af byg, fabriksroer, fremavlskorn og raps. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 5 kornsiloer og 1 kold lufts korntørreri.

STOREGADE 42, "VESTERGÅRD",
6560 SOMMERSTED.
FINN NIELSEN, gårdejer, født d.
12.-7.-1936, søn af Laura og Vil
ly Nielsen, gift d. 22.-5.-1963
med Alise Pedersen, husmor,
født d. 11.-2.-1940, datter af
Gerda og Hans Pedersen. Parret
har børnene: Torben, født d.
16.-6.-1965 og Helle, født d.
21.-2.-1969.
F.N. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
i 1963 fra Rasmus Hansen. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 47 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1921 restaureret i 1969, svinestald fra 1921 restaureret i 1982, kombineret lade og
svinestald fra 1974, lade fra 1921 samt maskinhuse fra 1921 og 1982. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
STOREGADE 48, "JEPSENSMINDE", 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-504436.
JOHAN JUNKER JEPSEN, gård
ejer, født d. 10.-3.-1947, søn af
Helene og Nis Jepsen, gift d.
8.-1.-1977 med Ingeborg Conradsen, kontorassistent, født d. 11.3.-1954, datter af Else og Peter
Conradsen. Parret har døtrene:
Ingemarie, født d. 23.-6.-1977 og
Lene, født d. 15.-1.-1981.
J.J.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1972 faderen.
Nuværende ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er senest restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914,

-379svinestald fra 1983 samt lader fra 1914 og 1973. Gården drives med en slagtesvinepro
duktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og
hvede.
STORE SELSKÆRVEJ 4, STORE SELSKÆR, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504338.
HENRY OLSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1948, søn af Anna og Heinrich Olsen, gift d.
12.-11.-1971 med Else Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-7.-1951, datter af
Asta og Villiam Nielsen. Parret har børnene: Torben, født d. 13.-10.-1973, Nina, født
d. 19.-7.-1975, Jesper, født d. 6.-9.-1986 og Lene, født d. 2.-11.-1987.
H.O. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1971 fra
faderen. Areal 86,8 ha., heraf tilkøbt 55 ha., 1 ha. er skov og 5 ha. er eng. Der er
forpagtet 47 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1979, lade fra 1980 og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer,
50 ungdyr og 120 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

STURSBØLVEJ 2, STURSBØL, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-846393.
PETER TIMMERMAN, gårdejer, født d. 4.-7.-1958, gift d. 8.-7.-1983 med Alice Bon
man, lærer, født d. 18.-11.-1960.
P.T. har været på Hojere Landbrugsskole i Holland. Han overtog gården d. 1.-10.-1989
fra Svend Åge Krogh.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1925 og restaureret omkr. 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1973, løsdriftsstald fra 1979 samt kombineret lade, maskin- og foderhus
fra 1980. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 55 ungdyr af racerne Jer
sey og SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 vandingsmaskine.

STURBØLVEJ 6, "KASTANIE
GÅRD", STURSBØL, 6560 SOM
MERSTED, tlf. 74-846581.
KARL HANSEN, gårdejer, født
d. 24.-11.-1956, søn af Esther og
Svend Hansen, gift d. 4.-2.-1989
med Helle Carstens, pædagog,
født d. 6.-12.-1958, datter af
Rossi og Holger Carstens. Parret
har børnene: Nikolaj, født d. 2.4.-1988 og Sara, født d. 22.-8.1989.
K.H. har været på Riber Kjærgård og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården i
1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. K.H. og broderen Jens
Jørgen Hansen driver i fællesskab "Kastaniegård" og Slevadvej 10 som "I/S J. K.
Hansen".
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 110 ha., heraf 15 ha. eng. Der er forpagtet 6. ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963, kombineret
lade, maskin- og foderhus fra 1985, kalvestald og gylle tank. Gården drives med en
besætning på 65 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagtekalve af racerne Jersey og SDM, 12
årsammekøer, 10 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Limousine samt 12 moderfår og 18
lam, desuden er der 1 årso og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hve
de, ærter, græs til piller samt kartofler. Der er 3 traktorer, 1 minilæsser, 2 vandings
maskiner, 1 kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri. På gården er ansat 1 med
hjælper. K.H. ejer og driver også Slevadvej 10, 6560 Sommersted.
STYDING SKOVVEJ 1, "SKØVLINGGÅRD", STYDING, 6500 VOJENS.
ELISABET SK AU, gårdejer. Omtales under Skovgårdvej 15, 6500 Vojens.
E.S. overtog gården i 1986 fra Jensine Schults.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf 4 ha. skov.
E.S. ejer og driver også Skovgårdvej 15, 6500 Vojens.
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6500 VOJENS, tlf. 74-567684.
PALLE SØRENSEN, gårdejer,
født d. 22.-7.-1963, søn af Edith
og Walter Sørensen, gift d. 18.4.-1987 med Bittina Lindblad
Christensen, overkonstabel, født
d. 3.-2.-1965, datter af Grethe
og Leif Christensen. Parret har
sønnen Daniel, født d. 14.-10.-1990.
P.S. er overkonstabel. Han over
tog gården d. 1.-9.-1989 fra Jo
hannes C. Thomsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. marginaljord. Der er bortforpagtet
7 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1990. Avlsbygningerne består af hestestald og
lade begge opført efter brand i 1990. På gården er der 1 årsammeko. Der er 1
traktor.
STYD1NGVEJ 1, RINGTVED MARK, 6500 VOJENS, tlf. 74-506194.
EVALD THOMSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1925, søn af Petrea Vilhelmine og Peter
Petersen Thomsen, gift d. 28.-2.-1967 med Kirsten Margrethe Jacobsen, født d. 4.5.-1935, datter af Cecilie Fresmann og Johannes Christian Jacobsen. Parret har søn
nen Johannes Christian, født d. 10.-6.-1967.
E.T. overtog gården i 1960 fra forældrene. Nuværende ejer er mindst 6. generation på
gården. Ejendomsskyld 360.000. Areal 8,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført før 1750 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald moderniseret i 1937, hønsehus og lade begge fra 1937 samt maskinhus fra 1965.
Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer, 6 ungdyr og 3 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
STYDINGVEJ 2, "LINDEGÅR
DEN", RINGTVED, 6500 VOJENS,
tlf. 74-506131.
AKSEL FØNS.
A.F. overtog halvpart i gården i
1968 og resten i 1983 fra Niels
Hansen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal
25 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og re
staureret i 1978. Avlsbygninger
ne består af kvægstald ændret
til svinestald i 1981, fedesvinestald fra 1977, lade fra 1974 og maskinhus fra 1975.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps. Der er 2 trak
torer, 1 kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

STYDINGVEJ 4, "PORTHØJ", RINGTVED, 6500 VOJENS, tlf. 74-506161.
JEPPE VILSTRUP DECKER, gårdejer, født d. 9.-2.-1956, søn af Nora og Christian
Decker, gift d. 16.-3.-1984 med Annette Krumer Mathiesen, klinikassistent, født d.
5.-6.-1957, datter af Ellen og Jens Jørgen Mathiesen. Parret har sønnerne: Christof
fer, født d. 1.-2.-1984, Steffen, født d. 7.-6.-1985 og Christian, født d. 27.-3.-1989.
J.V.D. er skoventreprenør, han har været på Nordisk Landbrugsskole og været elev på
engelsk landbrug i 1 år. Han overtog gården i 1987 fra Mathias Petersen.
Areal 36 ha., heraf 7 ha. marginaljord. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
og maskinhus alle fra 1929. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, lucerne, kål og spinat. Der er 2 traktorer, specialmaskiner til såning samt
høstning af kål og spinat, 1 kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.
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JENS, tlf. 74-507156.
MARGRETHE
MICHAELSEN,
gårdejer, født d. 17.-3.-1914,
datter af Elisabeth og Mads
Hybsmann, gift d. 26.-6.-1943
med Hans Michaelsen, født d.
17.-12.-1913, søn af Atalie og
Hans Michaelsen. Parret har søn
nerne: Knud, født d. 28.-11.-1947
og Mads Erik, født d. 26.-5.-1949.
M.M. overtog gården i 1944 fra
svigerfaderen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37,5 ha., heraf 7 ha. skov. Der er bortforpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1860, lade fra 1949, svinestald og udbygning.

SYDVEJ 1, ARNITLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-547265.
FLEMMING NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1948, søn af Käte og Bent Eigil Nielsen,
gift d. 24.-4.-1972 med Ursula Juhl, rengøringsassistent, født d. 24.-11.-1952, datter
af Bothilde Wihlmine og Heinrich Juhl. Parret har sønnerne: Brian, født d. 14.-6.-1973
og Kenny, født d. 21.-3.-1977.
F.N. er maskinarbejder. Han overtog gården d. 24.-6.-1985 fra Stig Vejlgård.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 9 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1876 og 1985. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer, 2 ungdyr
og 2 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der
er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.
SYDVEJ 6, ARNITLUND, 6500
VOJENS, tlf. 74-547448.
NORA og IB CLAUSEN, gårdeje
re. I.C. er født d. 31.-8.-1950,
søn af Anne-Lise og Fredrik
Clausen, gift d. 7.-1.-1978 med
Nora Petersen, korrespondent,
født d. 6.-9.-1954, datter af
Dagny og Egon Petersen.
I.C. er værkfører. Parret over
tog gården d. 15.-2.-1987 fra
Jacob Sørensen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1890 og lade fra 1928. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der er 1 traktor.

SYVAGERVEJ 1, REVSØ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504035.
BJARNE HAALAND THOMSEN, deltidslandmand, født d. 8.-5.-1962, søn af Dagny og
Henry Thomsen.
B.H.T. er plejer på psykriatiskafdeling og har været på Tønder Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-10.-1988 fra Johannes Hansen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 8,2 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af kombineret svine- og fårestald
fra 1932 samt lade fra 1990. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer
samt en besætning npå 25 får af racen Texelkrydsning. Planteproduktionens salgsaf
grøde er hvede. Der er 1 traktor.
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SYVAGERVEJ 4, "ELMEGÅRD", REVSØ MARK. 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551136.
LARS HANSEN, lærer, født d. 30.-1.-1947, gift d. 20.-11.-1971 med Pia Hansen,
lærer, født d. 8.-2.-1950. Parret har børnene: Maria, født d. 11.-2.-1978 og Jonas, født
d. 9.-7.-1979.
L.H. overtog gården i 1980 fra Hans Jørgen Gyrup. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1985. På gården er der 7 får.
SYVAGERVEJ 5, REVSØ, 6560 SOMMERSTED.
HERMAN NORUP JENSEN, landmand, født d. 15.-5.-1930, søn af Emma og Johannes
Jensen, gift d. 10.-9.-1955 med Petrea Møller, husmor, født d. 17.-7.-1928, datter af
Kirsten og Laurids Møller. Parret har børnene: Elisabeth, født d. 15.-10.-1956 og
Laurids, født d. 7.-3.-1958.
H.N.J. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-1.-1981 fra Mads Lund.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af kombinert kvægstald og lade fra
1932.
SYVSIGVEJ 5, "DRAGEHØJ",
LUNDSBÆK, 6500 VOJENS, tlf.
74-871537.
SVEND AAGE CHRISTENSEN,
landmand, født d. 14.-5.-1936,
søn af Karla og Johan Christen
sen, gift d. 6.-12.-1958 med
Edith Marie Bork, fabriksarbejder,
født d. 14.-1.-1938, datter af
Rosa og Hans Bork. Parret har
børnene: Per, født d. 3.-7.-1959
og Janni, født d. 18.-3.-1964.
S.AA.C. overtog gården d. 1.-7.-1970 fra Kjerstine og Aksel Hansen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 6,4 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1818 og senest restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1818, hestestald og lade begge fra 1937 samt maskinhus fra 1983. På
gården er 2 heste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor.

SØLVAGERVEJ 4, "LILLE SØ
GÅRD", ØRSTED MARK, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-551239.
SVEND ERLING BRINK, gårdejer,
født d. 26.-12.-1945, søn af Gretha og Theodor Brink.
S.E.B. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den i august 1981 fra Mathias
Wulf.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
40,7 ha., heraf 2 ha. skov og 4
ha. eng. Der er forapgtet 11 ha. med mælkekvota.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald restaureret i 1982,
garage fra 1920, lade restaureret i 1987, foderhus fra 1982, gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 trak
torer, 1 plansilo og korntørreri. På gården er ansat 1 skoledreng.
SØLVAGERVEJ 6, "SØLVAGER", ØRSTED MARK, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74551270.
JØRGEN RUFF, gårdejer, født d. 9.-9.-1939, søn af Christiane og Marius Ruff.
J.R. overtog gården i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1850.
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Ejendomsskyld 1.070.000. Areal
14,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 1
ha. er eng.
"Sølvager"s stuehus er opført i
1934. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1969 udvidet i
1975, sostald fra 1984, lade fra
1934 og maskinhus fra 1977. Går
den drives med en svineprodukti
on på ca. 50 årssøer, der produ
ceres 800 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er
græs. Der er 1 traktor og kornsilo.

SØLVAGERVEJ 8, ØRSTRUP
MARK, 6560 SOMMERSTED, tlf.
74-551141.
EVA MARIE SANDERSEN og NI
ELS HENRIK SMITH, gårdejere.
E.M.S. er postbud, født d. 22.3.-1950, datter af Ellen og Mari
nus Klausen, bor sammen med
N.H.S., salgskonsulent, født d.
25.-6.-1948, søn af Anna og Ho
ther Smith. E.M.S. har sønnerne:
Jørn, født d. 9.-8.-1967 og Jan,
født d. 17.-5.-1973.
Parret er deltidslandmænd. De overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Ejnar Frilund.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 6 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1950 samt lade fra 1965. Gården drives med en besætning på 1 årsammeko, 3 ungdyr
og 5 slagtekalve af Kødkvægsrace samt en slagtesvineproduktion på 6 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer og 1 varm
lufts korntørreri.
SØLVAGERVEJ 12, ØRSTED,
6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551179.
MARIUS SKØDT PETERSEN,
gårdejer, født d. 5.-9.-1936, søn
af Trine og Karl Petersen.
M.S.P. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1961 fra faderen. Nuværen
de ejer er 5. generation på går
den, som har været i slægtens
eje siden 1813.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 16
ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1811 og
restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, maskinhus fra 1911,
foderhus fra 1928 og gylletank. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 12 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor og plansilo.

SØLVGADE 6, "HØJGÅRD", MØLBY, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504362.
CHRISTIAN WARMING, gårdejer, født d. 9.-5.-1921, søn af Katrine og Hans Warming,
gift d. 29.-9.-1951 med Anne Margrethe Skøtt, husmor, født d. 8.-4.-1931, datter af
Ditte og Hans Skøtt. Parret har sønnerne: Hans, født d. 27.-8.-1953 og Jørgen, født d.
18.-7.-1959.
C.W. har været på Gråsten Landbrugsskole og har været medlem af bestyrelsen for
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 2 ha. er eng og 1 ha. er
mose og skænt.
Stuehuset er opført i 1910 og senest restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1909 udvidet og restaureret i 1965, garage fra 1928, foderhus fra 1909
og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 20 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.

SØNDERBYVEJ 1, "SØNDERBYGÅRD", LERTE, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504464.
INGELISE DAHL og KNUD AAGE CARSTENSEN, deltidslandmænd. K.AA.C. er født d.
3.-10.-1945, søn af Edith og Hans Carstensen, bor sammen med I.D., født d. 29.8.-1948, datter af Ella og Hans Dahl. Parret har døtrene: Joan, født d. 6.-11.-1971 og
Anja, født d. 22.-2.-1968.
K.AA.C. er fabriks- og lagerarbejder. Parret overtog gården i 1972 fra I.D.'s fader.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 28 ha., heraf 5,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1920 restaureret i 1965 samt garage og lade. Gården drives med en besætning på
14 moderfår, 22 lam og 1 vædder. Der er 1 traktor.
SØNDERHEDEVEJ 1, ARRITLUND,
6500 VOJENS, tlf. 74-547327.
THOMAS JENSEN LUND, gård
ejer, født d. 2.-3.-1927, søn af
Christiane og Anders Lund, gift
d. 17.-5.-1952 med Johanne Chri
stiane Petersen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-12.-1925, dat
ter af Maren og Erling Petersen.
Parret har børnene: Ellen Margre
the, født d. 18.-11.-1952, Anne
Marie, født d. 3.-7.-1955, Bent,

født d. 25.-12.-1958 og Paul, født d. 1.-12.-1961.
T.J.L. arbejder ved Brdr. Gram og har været på landbrugskursus via Landboforeningen.
Han overtog gården d. 16.-8.-1952 fra Otto Heitmann.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1954 samt maskinhus fra 1958. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØNDERHEDEVEJ 5, "TIMHØJ", ABKÆR, 6500 VOJENS, tlf. 74-547437.
ANDERS NIELSEN BEKKER, gårdejer,
født d. 9.-5.-1927, søn af Marie og
Evald Bekker, gift d. 5.-10.-1949 med
Gunder Marie Sand, medhjælpende hu
stru, født d. 17.-9.-1927, datter af
Christine og Mathias Sand. Parret har
børnene: Egon, født d. 28.-12.-1949,
Inger, født d. 20.-11.-1951, Kirsten,
født d. 2.-10.-1953, Leif, født d. 6.1.-1955 og Evald, født d. 25.-1.-1957.
A.N.B. overtog gården d. 2.-9.-1953 fra Meta Juhl.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1957 og 1969,
lade fra 1965 og maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og tårnsilo.
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SØNDERLYKKE 5, "LINDEGÅRD", KESTRUP, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504139.
THOMAS 3. HJORT, gårdejer.
T.J.H. overtog gården i 1988 fra Holger Jessen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 78 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1982 og stalde.
SØNDERSKOVVEJ 1, "DAMGAARD", HAMMELEV, 6500 VO
JENS, tlf. 74-507249.
LEIF KUNZ, gårdejer, født d.
22.-5.-1945, søn af Magdelene og
Franz Kunz, gift d. 25.-3.-1967
med Else Marie Kunz, dagplejer,
født d. 11.-1.-1949. Parret har
børnene: Helle, født d. 29.-9.-1967
og Claus, født d. 2.-12.-1971.
L.K. er vejarbejder. Han overtog
gården d. 31.-12.-1978 fra fade
ren. Gården har været i slægtens

eje siden 1954. Areal 8,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1770 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald fra 1770 ændret til svinestald i 1986, desuden er der
lade fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 40
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, kornsilo og kold lufts korntørreri.
SØNDERSKOVVEJ 3, "INGUM",
HAMMELEV, 6500 VOJENS, tlf.
74-507380.
FREDE BIRK, gårdejer, født d.
13.-4.-1945, søn af Marga og
Adser K. Birk, gift d. 1.-11.-1969
med Else Marie Danielsen, bog
holderassistent, født d. 23.-4.1948, datter af Anne Marie og
Erik K. Danielsen. Parret har
døtrene: Susanne, født d. 10.-8.1971, Bente, født d. 21.-4.-1974
og Hanne, født d. 13.-5.-1980.
F.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971
fra Egon Lykke.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf 3 ha. skov og hegn. Der er forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1938 og 1976, maskinhus fra 1984, lade og gylletank. Gården drives med en
besætning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 trak
torer, 1 kornsilo og tårnsilo.
SØNDRE TVÆRVEJ 4, "KRAGELUND", ØRSTED, 6560 SOMMERSTED.
ERIK BERTELSEN TRANS, gårdejer, født d. 30.-4.-1922, søn af Anne Kirstine og Erik
Bertelsen Trans, gift d. 18.-3.-1950 med Mette Kathrine Christiansen, kirkesanger,
født d. 11.-7.-1920, datter af Maren og Anders Nicolaj Christiansen. Parret har bør
nene: Anders Erik, født d. 3.-3.-1951, tvillingerne Hans Gerhard og Jens Henning, født
d. 18.-10.-1952 samt Annemette, født d. 13.-3.-1967.
E.B.T. er kirkesanger og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i
1950 fra faderen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 5,5 ha., der er frasolgt 10 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvægstald og lade fra 1912.
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6500 VOJENS, tlf. 74-545321.
PETER ENEVOLDSEN, gårdejer,
født d. 11.-4.-1934, søn af Marie
og Louis Enevoldsen, gift d. 28.4.-1956 med Ingeborg Christensen,
medhjælpende hustru, født d. 4.12.-1930, datter af Marie og
Hans Christensen. Parret har
børnene: Louis, født d. 21.-2.-1958
og Birthe, født d. 23.-1.-1964.
P.E. er lagerforvalter og har
været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d. 26.-3.-1959 fra
Carl Wieland. Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,5 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1930 samt maskinhus fra 1965.
SØVEJEN 11, "THOMBJERG", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545306.
CITTA KRISTINA HANSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1937, datter af Karen og Damgaard Smith, gift d. 25.-4.-1964 med Christian Sørensen Hansen, regnskabstekniker,
født d. 23.-2.-1939, søn af Kathrine og Mathias Hansen. Parret har børnene: Mathias,
født d. 28.-2.-1965 og Karen, født d. 6.-9.-1969.
C.K.H. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Frode Wolf.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. mose. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1927 samt lade fra 1979. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker og halmfyr.

TALIND 8, "SAMLETGÅRD",
6560 SOMMERSTED, tlf. 74504573.
LARS PETER SCHMIDT, gård
ejer, født d. 12.-4.-1951, søn af
Anne Marie og Peter Christian
Schmidt, gift d. 27.-2.-1971 med
Edith Helene Majeske, syerske,
født d. 4.-4.-1953, datter af Aga
te og Evald Majeske. Parret har
børnene: Marianne, født d. 18.7.-1971, Henrik Christian, født
d. 20.-1.-1973 og Carsten, født d. 3.-5.-1978.
L.P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 57 ha., heraf 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 3 ha.
eng. Stuehuset er opført omkr. 1820 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
svinestald, lade og foderhus alle fra 1974, maskinhus fra 1978 og 2 gylletanke. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts korntørreri
samt halmfyr.

THORSBJERGVEJ 1, "GL. THORS
BJERG", THORSBJERG, 6500
VOJENS, tlf. 74-547453.
HENNING LARSEN, gårdejer,
født d. 29.-12.-1958, søn af Lilly
Maria Christina og Helmut Lar
sen, gift d. 15.-8.-1987 med Lene
Schmidt, lægesekretær, født d.
29.-1.-1963, datter af Hansine
Christiane og Søren Carl Peter
sen Schmidt. Parret har døtrene:
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Malene, født d. 5.-1.-1987 og Christine, født d. 12.-7.-1990.
H.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra fade
ren. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1856. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1881 og senest restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1909, 1968 og 1975, maskinhuse fra 1909 og 1960, foderhus fra 1975,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler
til fabrik. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo,
tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.
H.L. ejer og driver også Volborgvej 1 i Nørre Rangstrup Kommune.
THORSBJERGVEJ 2, OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74547228.
PETER NISSEN SØRENSEN, gård
ejer, født d. 9.-1.-1934, søn af
Anne og Jørgen Sørensen, gift d.
21.-1.-1961 med Ane Christine
Kloster, husmor, født d. 28.-4.1940, datter af Else og Marius
Kloster. Parret har børnene: Bir
the, født d. 28.-6.-1961, Jette,
født d. 31.-3.-1966 og Henrik,
født d. 5.-3.-1971.
P.N.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er formand for Over Jerstal Skolenævn samt bestyrelsesmedlem i
Haderslev Landboforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1961 fra faderen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 80 ha., heraf 9 ha. skov og 3,5 ha. eng. Der er for
pagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og senest restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1926, 1956 og 1975, svinestald fra 1971, lader fra 1926 og 1952, ma
skinhus fra 1977, foderlade fra 1979, gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 65 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM samt en
slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
fabriksroer, fabrikskartofler, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg, 1 kornsilo, plansilo, tårnsilo, varm lufts korntørreri samt stald
varme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat
1 fodermester og 1 deltidsmedhjælper.

THORSBJERGVEJ 3, THORS
BJERG, 6500 VOJENS.
RITA AGNETE PHILIPSEN, gård
ejer, født d. 8.-2.-1937, datter
af Catrine og Peter Orbersen,
gift d. 22.-4.-1962 med Christian
Philipsen, chauffør, født d. 18.3.-1932, søn af Bodil og Jes
Philipsen.
R.A.P. overtog gården d. 1.-4.1982 fra faderen. Areal 27 ha.,
heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1929.

TINGBJERGVEJ 6, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504398.
NIS RIIS, gårdejer, født d. 21.-10.-1921, søn af Ditte og Peter Riis, gift d. 18.-7.-1953
med Marie Kjer, husmor, født d. 21.-4.-1929, datter af Minna og Jes Kjer. Parret har
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sønnen Jes Peter, født d. 14.-6.1955.
Nis Riis er stævningsmand samt
formand for Vandværket. Han for
pagtede gården fra 1952 til over
tagelsen i 1954 fra faderen. Nu
værende ejer er 4. generation op
gården, som har været i slægtens
eje siden 1911.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 12
ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1833 og
restaureret i 1972. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1907 ombygget til svinestald i 1975 samt maskinhus fra
1977. Gården drives med en svineproduktion på 13 årssøer, der er sælges 260 smågrise
og 20 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts korn
tørreri, halmfyr samt medlemskab af vindmøllelaug.

TINGVADVEJ 4, BÆK, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871117.
HANS CHRISTIAN JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 11.-7.-1945, søn
af Johanne og Hans G. Jørgen
sen, gift d. 21.-10.-1967 med
Birta Schmidt, medhjælpende
hustru, født d. 27.-7.-1945, dat
ter af Meta Reus og Laurids N.
Schmidt. Parret har børnene:
Lars, født d. 17.-3.-1971 og Le
ne, født d. 26.- 4.-1975.
B.S.J. hjælper til på maskinstation, H.S.J og B.S.J. har begge været på Vejlby Land
brugsskole. H.C.J. overtog gården d. 1.-2.-1970 fra Nora Nissen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 11,8 ha. Der er forpagtet 30
ha. Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929 tilbygget i 1973 og restaureret i 1983, kombineret lade og maskinhus
fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 års
køer, 41 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede, rug, ærter og byg. Der er 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo
samt varm og kold lufts korntørreri.
TINGVADVEJ 5, NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871439.
JOHANNES JUHL, gårdejer, født d. 19.-5.-1938, søn af Anne og Poul Juhl, gift d.
12.-9.-1964 med Birthe Steffens, husmor/rengøringsassistent, født d. 4.-7.-1943, datter
af Margrethe og Diedrich Steffens. Parret har sønnerne: Søren, født d. 9.-9.-1965,
Steffen, født d. 9.-12.-1968 og Henrik, født d. 1.-7.-1972.
J.J. har været på Haslev Landbrugsskole og er formand for Lille Nustrup Vandværk.
Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra Maja Andersen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 22,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført fra 1960-61 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960-61, garage fra 1974 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en be
sætning på 32 årskøer og 38 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde
er fremavlsbyg. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold
lufts korntørreri.
TINGVADVEJ 7, NUSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-871431.
THORKILD BENDTSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1952, søn af Ane Marie og Hans Bendtsen, gift d. 22.-7.-1978 med Else Byriel, født d. 9.-1.-1958, datter af Luise og Søren
Peter Byriel. Parret har døtrene: Gertrud, født d. 10.-2.-1980 og Agnete, født d.
23.-10.-1985.
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Thorkild Bendtsen har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 15.-3.-1978 fra
Hans Skjødt.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
43 ha., heraf 2 ha. eng. Der-er
forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avls
bygningerne består af svinestalde
fra 1887 og 1989, maskinhuse fra
1887 og 1979 samt 2 gylletanke.
Gården drives med en svinepro
duktion på 300 årssøer, der sæl
ges 6.500 smågrise og 100 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo samt varm og kold
lufts korntørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

TINGVADVE3 11, NUSTRUP, 6500 VO3ENS, tlf. 74-871298.
HANS KRISTOFFERSEN, landmand, født d. 22.-11.-1909, søn af Marie og Niels Kristoffersen, gift d. 27.-12.-1936 med Didde Kræmer, født d. 21.-3.-1908, datter af
Marie og Mikkel Kræmer. Parret har sønnen Edgar Antoni, født d. 16.-4.-1939.
H.K. overtog gården i 1937 som en udstykning fra Nustrup.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 13,5 ha., der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
samt lade begge fra 1937 samt maskinhuse fra 1940 og 1960. Der er 2 traktorer.
TINGVADVE3 13, "STENAGER
GÅRD", NUSTRUP, 6500 VO3ENS,
tlf. 74-871299.
POUL THORUP KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 23.-1.-1936, søn
af Anna og Kristian Kristensen,
gift d. 28.-2.-1959 med Hanne
3essen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-7.-1936, datter af
Karen og Ole Karl 3essen. Par
ret har børnene: Anne Birgitte,
født d. 14.-6.-1959, Helle, født
d. 28.- 6.-1960, Kristian, født
d. 25.-2.-1961 og Sten, født d. 27.-12.-1964.
P.T.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra Peter
Have. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 53,5 ha., heraf tilkøbt 28,5 ha., 4 ha. er plan
tage og 1,5 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1937 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1937 udvidet flere gange senest i 1983, lade med roerum fra 1920 ud
videt i 1983, maskinhus fra 1975 og udendørs køresilo. Gården drives med en besæt
ning på 40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen 3ersey. Planteproduktionens
salgsafgrøde er fremavlsbyg. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker samt 1 van
dingsmaskine. P.T.K. ejer og driver også Gartnervej 2, 6500 Vojens.
TINGVADVE3 23, "ENGLYKKE", BÆK, 6500 VO3ENS.
3ENS DUEHOLM MØLLER SLOTH, gårdejer, født d. 28.-7.-1928, søn af Mette P. og
Marius Christian Sloth, gift d. 31.-3.-1972 med Ellen Kristiansen, lærer, født d.
28.-5.-1936, datter af Anna og Frederik Kristiansen. 3.D.M.S. har fra 1. ægteskab
børnene: Lone, født d. 17.-5.-1958 og Karsten, født d. 6.-7.-1961. Parret har sønnen
Lars, født d. 7.-8.-1972.
3.D.M.S. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
15.-12.-1985 fra Hans Nørgård.
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23 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1932 og 1975,
lade fra 1978 og maskinhus fra 1976. Der er 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo
samt varm og kold lufts korntørreri.

TINGVADVEJ 27, "JENLE", BÆK, 6500 VOJENS, tlf. 74-871555.
JENS WEISBJERG, gårdejer, født d. 13.-6.-1944, søn af Grethe og Kaj Weisbjerg, gift
d. 25.-7.-1970 med Merete Larsen, medhjælpende hustru, født d. 23.-5.-1947, datter af
Inger og Arne Larsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 10.-4.-1971, Inge Grethe,
født d. 27.-9.-1973 og Benny, født d. 13.-4.-1976.
J.W. arbejder som chauffør ved Foderstofkompagniet og har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i 1978 fra Lene Andresen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19 ha., heraf 9 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, svinestald
fra 1964 og garage. Gården drives med en produktion på 20 årssøer, der produceres
350 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, fodersilo samt træfyr.
TINGVADVEJ 29, BÆK, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871667.
SVEND ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 19.-5.-1943, søn af Sofie
og Asker Nielsen, gift d. 23.-10.1965 med Hanna B. Petersen,
født d. 13.-11.-1947, datter af
Ninna og Hjalmar Petersen. Par
ret har døtrene: Heidi, født d.
6.-5.-1966, Marianne, født d. 18.4.-1969 og Randi, født d. 31.-7.1975.
S.E.N. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Hus
mandsforeningen i Nustrup. Han overtog gården d. 15.-12.-1982 fra Jes Nissen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 35 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1932 og 1972,
maskinhus fra 1980, foderhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning
på 44 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og
tårnsilo.

TINGVADVEJ 35, TINGVAD, 6500 VOJENS, tlf. 74-504537.
SVED ERIK SCHMIDT, gårdejer, født d. 14.-12.-1935, søn af Karen og Peter Hansen
Schmidt, gift d. 29.-3.-1969 med Kathrine Paulsen Lassen, medhjælpende hustru, født
d. 21.-10.-1945, datter af Marie og Andreas Rolskov Lassen. Parret har døtrene: Bodil,
født d. 7.-1.-1970 og Dorte, født d. 30.-11.-1974.
S.E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra
faderen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 51 ha., heraf 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1909. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1951 og 1972,
svinestald fra 1909, lade fra 1941, maskinhus fra 1977 og indendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 26 årskøer, 26 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM
samt en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt, desuden er
der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 2 meje
tærskere, 1 kornsilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet, der er ansat 1 medhjælper.
TORNBJERGVEJ 1, USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545343.
PETER PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1940, søn af Mette og Hans Peter Peter
sen, gift d. 15.-7.-1967 med Edith Wiuff, medhjælpende hustru, født d. 9.-3.-1946,
datter af Astrid og Viggo Wiuff. Parret har børnene: Martin, født d. 21.-11.-1969 og
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Hanne, født d. 19.-9.-1971.
Peter Petersen har været på Byg
holm Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-3.-1967 fra Ge
org Simonsen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal
58 ha., heraf 1 ha. mose. Der er
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført før 1850 og
senest restaureret i 1980. Avls
bygningerne består af svinestalde
fra 1910 og 1987, lade fra 1910,
maskinhus fra 1980 og gylletan
ke. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der produceres 3.400 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer,
kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
P.P. ejer og driver også Ustrupvej i V. Vedsted.
TOVSKOVVADVEJ 1, "KALHAUGE", MØL
BY, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-304232.
JES HOLM, gårdejer, født d. 5.-1.-1938,
søn af Ellen Dorthea og Lauritz L. Holm,
gift d. 27.-7.-1963 med Ester Rasmussen,
farmaceut, født d. 28.-3.-1944, datter af
Marie og Knud Rasmussen. Parret har bør
nene: Ellen Marie, født d. 16.-8.-1963, Lau
ritz, født d. 21.-1.-1967 og Anneli, født d.
2.-10.-1974.
J.H. har været på Gråsten Landbrugsskole.
Han overtog gården i 1970 fra faderen. Nu
værende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1903.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 44 ha., heraf 4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1903. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1903. Gården
drives med en besætning på 25 årskøer, 30 ungdyr og 10 salgtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker.

TOVSKOVVEJ 4, KESTRUP, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-504758.
BIRTHE GRAM, født d. 4.-4.1954, datter af Johanne og Viggo
Wolff, gift d. 17.-7.-1976 med
Peter Gram, mekaniker, født d.
23.-3.-1952, søn af Anna og Axel
Gram. Parret har datteren Joan
na, født d. 9.-3.-1979.
B.G. er dagplejer. Hun overtog
gården i 1990 fra faderen.
Ejendomsskyld 240.000. Areal 4,1
ha.
Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af hestestald fra 1904 og lade fra
1924. På gården er der 4 heste af racen Nordbagge.
TOVSKOVVEJ 19, "ELMEGÅRD", MØLBY, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504396.
HOLGER HANSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1928, søn af Anne og Asmus Hansen, gift
d. 2.-4.-1955 med Anne Marie Sønnichsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-8.-1931,
datter af Anne og Christian Sønnichsen. Parret har døtrene: Karen, født d. 24.-12.1955, Anne , født d. 10.-5.-1958, Jette, født d. 16.-6.-1960 og Gitte, født 15.-1.-1964.
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Petersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er bortforpagtet 4 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1870 restaureret i 1978 samt foderhus fra 1965. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer, der sælges 1.100 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er rug og ærter. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo, varm lufts korntørreri
samt halmfyr.
TOVSKOVVEJ 23, "MØLBYGÅRD",
MØLBY, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504215.
PETER SÜBERKRÜB, gårdejer,
født d. 6.-4.-1957, søn af Mari
anne og Christian Süberkrüb.
P.S. overtog gården d. 1.-3.-1984
fra moderen. Gården har været i
slægtens eje siden 1888.
Ejendomsskyld 1.494.000. Areal
58 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 6,3
ha. er skov og 1 ha. er eng. Der

er forpagtet 1,5 ha. og 1 ha. eng er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1848. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935, svinestald
og lade begge fra 1849 samt maskinhus fra 1920. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg, rug, havre, ærter og frøgræs. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og
halmfyr.
TOVSKOVVEJ 52, OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED.
LAURIDS HOLM, gårdejer. Omtales under Tovskovvej 56, 6560 Sommersted.
L.H. overtog gården i 1985 fra Helene Skjøtt.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 7,5 ha., heraf 2 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1898. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1898 samt lade.
L.H. ejer og driver også Tovskovvej 56, 6560 Sommersted.
TOVSKOVVEJ 56, "KASTANIEGÅRD", OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74504251.
LAURIDS HOLM, gårdejer, født d. 1.-8.-1936, søn af Kjestine og Marius Holm, gift d.
4.-6.-1966 med Kirsten Risgaard Simonsen, aftenskoleunderviser, født d. 30.-8.-1944,
datter af Krista Risgaard og Henry Simonsen. Parret har børnene: Kjeld, født d. 12.8.-1967, Kristina, født d. 7.-10.-1968 og Klaus, født d. 30.-5.-1975.
L.H. er lagerekspedient i Trolkær Maskinforretning. Han overtog gården i 1965 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 17,5 ha., heraf 2 ha. mose, 1 ha. eng og 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1600 og senest restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1954, garage fra 1959 og maskinhus fra 1979. Gården
drives med en besætning på 6 årsammekøer, 9 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.
L.H. ejer og driver også Tovskovvej 52, 6560 Sommersted.

TOVSKOVVEJ 59, "ELMELY", OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504654.
MORTEN MORTENSEN, husmand, født d. 13.-5.-1923, søn af Maria Agnes og Henrik
Mortensen.
M.M. overtog gården i 1960 fra moderen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 21,5 ha., heraf 1,5 ha. eng og 0,5 ha. plantage.
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"Elmely"s stuehus er opført i
1905. Avlsbygningerne består af
kombineret kvæg- og svinestald
fra 1905, kombineret lade og
vognport samt lade. Der er 1
årsammeko. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion be
stående af byg, raps og rug. Der
er 1 traktor, kornsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbej
det.
TOVSKOVVEJ 65, "JÆGERBO", OKSENVAD BJERG, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74552197.
ERLING KONRAD NISSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1932, søn af Thyra og Kristian
Nissen, gift d. 19.-11.-1955 med Grethe Holm, husmor, født d. 16.-3.-1933, datter af
Ditte og Johannes Holm. Parret har børnene: Conny, født d. 20.-4.-1956, Krisitian,
født d. 27.-7.-1957 og Kirsten, født d. 15.-9.-1959.
E.K.N. overtog gården i 1964 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1924.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23,7 ha., heraf tilkøbt 15 ha., 1 ha. er plantage.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1951, 1966 og
1970, lade fra 1927, hønsehus og maskinhus. Gråden drives med en svineproduktion på
25 årssøer, der sælges 400 smågrise årligt, desuden er der 1 hest og 25 høns. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, rug, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 2 kornsiloer.
TOVSKOVVEJ 71, "HAVREBJERG", HAVREBJERG, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74553147.
JØRGEN ROSENBERG, gårdejer, født d. 14.-1.-1963, søn af Tove og Georg Rosenberg, gift d. 6.-7.-1985 med Helle Rasmussen, pædagogstuderende, født d. 23.-11.1962, datter af Sonja og Børge Rasmussen. Parret har datteren Ditte, født 5.-2.-1988.
J.R. arbejder ved K.F.K. i Åbenrå og har været på Tønder Landbrugsskole. Han over
tog gården i marts 1986 fra faderen. Oldefaderen byggede gården, og slægten kan
føres tilbage på stedet til 1700.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1913. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterraps, rug,
havre og byg. Der er 1 traktor og halmfyr.

TRÆHEDEVEJ 11, TRÆHEDE,
6500 VOJENS, tlf. 74-514602.
OLE BECK, gårdejer, født d.
30.-12.-1947, søn af Ida og Mari
nus Beck, gift d. 4.-10.-1969
med Anny C. Pedersen, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-9.-1951,
datter af Olga og Laurids Peder
sen. Parret har datteren Dorte,
født d. 10.-1.-1970.
O.B. er smed. Han overtog går
den d. 1.-2.-1989 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1927 og 1973, hestestald fra 1978, værksted og maskinhus begge fra 1973
samt lade fra 1983. Der er 3 rideheste. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og
halmfyr.
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JENS.
CARL ALFRED CARØE, gårdejer.
Omtales under Ribevej 9, Styding, 6500 Vojens.
C.A.C. overtog gården d. 1.-7.1982 fra Niels Oluf Petersen.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal
69 ha., heraf 13 ha. skov og 6
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1862. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra
1960 og maskinhuse fra 1865 og 1960. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps. Der er kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
C.A.C. ejer og driver også Ribevej 9, Styding, 6500 Vojens.
TVÆRFORTE 5, TØRNING, 6500
VOJENS, tlf. 74-545183.
CHRISTIAN ERIK THYE, gård
ejer, født d. 12.-5.-1946, søn af
Else Kristine og Nis Hansen
Thye, gift d. 7.-5.-1976 med Anna-Marie Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 26.-11.-1949, dat
ter af Chalotte og Leif Jensen.
Parret har børnene: Chalotte,
født d. 1.-7.-1978 og Nis Chri
stian, født d. 13.-2.-1985.
C.E.T. er seniorsergent i F.L.V., han har været på landbrugskursus via Landboforenin
gen og er formand for Ladegård Jagtforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1850.
Areal 24 ha., der er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1903. Avlsbygningerne er opført fra 1903-30. Gården drives med
en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 120 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
TVÆRGADE 11, "TOFTEGÅRD",
SKRYDSTRUP, 6500 VOJENS,
tlf. 74-543842.
JØRGEN ROSENKILDE, gårdejer,
født d. 2.-3.-1950, søn af Tidde
og Carl Rosenkilde, gift d. 29.1.-1983 med Johanne Schultz,
selvstændig erhvervsdrivende,
født d. 28.-5.-1955, datter af
Anna og Knud Schultz. Parret
har døtrene: Camilla Kim, født
d. 30.-10.-1983 og Stine Lee,
født d. 25.-1.-1986.
J.R. er konstabel på flyvestation og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1950.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført før 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1920 ændret til lager og værksted i 1989, stald fra
omkr. 1900 ændret til garage og værksted i 1972, lade fra 1922 moderniseret til ma-
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6 moderfår af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede
samt vinter- og vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 briketpresser, kornsilo,
plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
TVÆRGADE 15, "VESTERGÅRD",
SKRYDSTRUP, 6500 VOJENS,
tlf. 74-541828.
PETER HOLST, gårdejer, født d.
4.-9.-1932, søn af Anna og Mads
Holst, gift d. 8.-2.-1971 med
Edith Jacobsen, husmor, født d.
7.-7.-1943, datter af Laura og
Peter Jacobsen. Parret har søn
nerne: Per, født d. 21.-12.-1959,
Kim, født d. 20.-5.-1961, Frank,
født d. 5.-3.-1962, Stig, født d.
28.-4.-1964, Jan, født d. 14.-9.-

1970 og Finn, født d. 2.-12.-1971.
P.H. er eksportopkøber af kvier og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 74,8 ha., heraf tilkøbt 9,8 ha., 7 ha. er skov og 1 ha.
er eng. Der er bortforpagtet 64 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1925 moderniseret i 1972, svinestald fra omkr. 1880 ændret til sostald i 1973, svinestald fra 1973, lade fra 1909 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en svinepro
duktion på 45 årssøer, der sælges 900 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
TVÆRGADE 19, SKRYDSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-540874.
OVE RIIS JENSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1958, søn af Karen Marie og Christian
Jensen, bor sammen med Inge Lise Hansen, fysioterapeut, født d. 14.-1.-1957, datter
af Helene og Peter Hansen. Parret har børnene: Janni, født d. 17.-5.-1984 og Henrik,
født d. 13.-12.-1986.
O.R.J. er chauffør og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i
april 1988 fra forældrene.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 19 ha., heraf 4 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ændret til svinestald i 1971, kombineret kvæg- og svinestald fra 1976 samt kom
bineret lade og maskinhus fra 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg og hvede. Der er 1 traktor.

TYRESHUL 5, VOJENS MARK,
6500 VOJENS, tlf. 74-507170.
CHRISTIAN THOMSEN, gårdejer,
født d. 17.-10.-1924, søn af Loui
se og Hans Thomsen, gift d. 26.10.-1953 med Marie Petersen,
hjemmehjælper, født d. 4.-1.-1933,
datter af Anne og Peter Peter
sen. Parret har børnene: Brian,
født d. 13.-6.-1955 og Karin,
født d. 17.-8.-1960.
C.T. har været på landbrugskur
sus via Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra faderen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 10 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1790 og senest restaureret i 1955. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1915 og 1946, lade fra 1943 samt maskinhuse fra 1915 og 1946.
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VOJENS, tlf. 74-507171.
ANDREAS JENSEN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 6.-6.-1937, søn
af Andrea og Peter Lauritsen
Pedersen, gift d. 22.-7.-1961 med
Inger Marie Gubi, medhjælpende
hustru, født d. 4.-6.-1941, datter
af Karen Marie og Hans Petersen
L. Gubi. Parret har børnene: El
se, født d. 12.-4.-1962, Peder,
født d. 12.-5.-1963, Karin Birgitte, født d. 31.-5.-1965, Hans, født d. 25.-12.-1967 og Lars, født d. 6.-9.-1973.
A.J.P. er planteskolegartner og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 15.-6.-1961 fra Hans Andersen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1937 og 1965, lade fra 1971 og maskinhus fra 1954. Gården drives med en
besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter og jordbær. Der er 1 traktor, kornsilo, plansilo samt
varm og kold lufts korntørreri.
TYRESHUL 9, TYRESHUL, 6500 VOJENS.
HENNING GRUBBE CLAUSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1938, søn af Ebba og Knud
Clausen, bor sammen med Ruth Kirk, rengøringsassistent, født d. 3.-11.-1935, datter
af Mary Anine og Anton Marius Johansen. Parret har sønnerne: Michael, født d. 28.2.-1962 og Mogens, født d. 19.-11.-1965.
K.G.C. er kaptajn i Flyvevåbenet. Han overtog gården d. 5.-2.-1989 fra Henning Iver
sen. Ejendomsskyld 650.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1898 og 1959, svinestalde fra 1898 og 1959, lader fra 1898 og 1966 samt
maskinhus fra 1959. Der er 2 får og nogle høns. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer.
TØNDERVEJ 10, ARNITLUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-547757.
SVEND-ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1954, søn af Valborg og Edmund Niel
sen, gift d. 14.-5.-1976 med Annette Bjerg Jensen, reg. revisor, født d. 25.-2.-1957,
datter af Aase og Ejvind Jensen. Parret har sønnerne: Jacob, født d. 9.-1.-1980 og
Jesper, født d. 31.-1.-1981.
S.E.N. overtog gården d. 1.-2.-1986 fra Carlo Schmidt.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25,7 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af hønshus i
2 etager fra 1932, hønsehus fra 1987 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en
bestand på 10.000 skrabehøns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 1 traktorer og 2 fodersiloer.
TØNDERVEJ 18, VEDSTED, 6500 VOJENS, tlf. 74-545453.
JØRN MORTENSEN, gårdejer, født d. 25.-12.-1953, søn af Cecilie og Jørgen Morten
sen, gift d. 23.-4.-1977 med Susanne Marquardt, kantinemedhjælper, født d. 30.-3.1954, datter af Grethe og Thomas Marquardt. Parret har datteren Hanne, født d.
15.-2.-1979.
J.M. er truckfører. Han overtog gården i 1987 fra faderen. Gården har været i slæg
tens eje siden 1761, hvor den var priviligeret kro og gårdmandsbrug, på jorden ved
gården ligger der 3 gravhøje.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 8,5 ha., der er frasolgt 18,3 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kom
bineret svinestald og lade fra 1961 senere moderniseret, sostald fra 1976, lade fra
1761 og maskinhus fra 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af rug, byg og ærter. Der er 1 traktor og kornsilo.
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6500 VOJENS, tlf. 74545313.
JØRGEN HANSEN, gård
ejer, født d. 16.-2.-1915,
søn af Margrethe og Mari
us Hansen, gift d. 22.-11.1943 med Anne Christine
Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 24.-5.-1918,
datter af Mathilde og Hans
Frederik Hansen. Parret
har børnene: Gunnar, født
d. 28.-3.-1944, Sonja, født d. 11.-8.-1947, Anne-Grethe, født d. 30.-1.-1950 og Hans
Jørgen, født d. 29.-5.-1953. J.H. har været på landbrugskursus via Landboforeningen.
Han overtog gården d. 1.- 5.-1957 fra Johan Skiver Nissen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 18 ha., heraf 0,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1842 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1842, svinestald fra 1949, lader fra 1842 og 1949 samt maskinhus fra 1965.
TØNDERVEJ 54, "ELMEGÅRD", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545216.
SVEND ERIK PAULSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1947, søn af Käthe og Frederik Paul
sen, gift d. 4.-11.-1972 med Alice Fohlmann, pædagogmedhjælper, født d. 11.-1.-1949,
datter af Andreas Fohlmann. Parret har børnene: Marianne, født d. 5.-5.-1973, Anette,
født d. 12.-8.-1975, Dorthe, født d. 29.-1.-1978 og Jørgen, født d. 10.-1.-1982.
S.E.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra
Andreas Hansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21,3 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1927, 1973 og 1975, lade fra 1955, maskinhus fra 1980, gastæt silo og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 72 årssøer, der produceres 1.600 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og lucerne. Der er 3 traktorer,
1 kornsilo og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TØNDER VEJ 58, "BAKKEBO", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545542.
ANDERS LAUSTEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1959, søn af Edith og Hans N. Lausten,
gift d. 29.-6.-1985 med Dorte Black Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-12.1957, datter af Rigmor og Chrikstopf Nielsen. Parret har børnene: Torben, født d.
4.-11.-1979, Marlene, født d. 18.-1.-1987 og Nanna, født d. 8.-10.-1988.
A.L. er arbejdsfordeler i Vikarordningen ved Haderslev Landboforening. Han overtog
gården d. 9.-9.-1989 fra Andreas Lund.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 9 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade begge fra 1929. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der pro
duceres 80 slagtesvin årligt, desuden er der 15 moderfår. Der er 1 traktor, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

TØNDERVEJ 60, USTRUP, 6500
VOJENS, tlf. 74-545167.
EGON JULIUS BRUUN, gårdejer,
født d. 24.-6.-1936, søn af Chri
stine Margrethe og Peter Chri
stian Bruun, gift d. 29.-11.-1963
med Marie Christine Agerskov,
medhjælpende hustru, født d. 7.3.-1943, datter af Kathrine Ma
rie og Peter Petersen Agerskov.
Parret har døtrene: Birthe, født
d. 6.-2.-1965, Jytte, født d.
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E.J.B. har været på Høng Landbrugsskole, han er formand for Abkær Hesteforsikring
og for Vedsted Ringriderforening samt bestyrelsesmedlem i Sønderjyllands Kontrolfor
ening. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra faderen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1928 og 1970, lade fra 1932 samt maskinhuse fra 1964 og 1975. Gården
drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 14 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
plansilo samt varm og kold lufts korntørreri.

TØNDERVEJ 89, "BIRKEDAL",
USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74545174.
EBBE KURT SØRENSEN, gård
ejer, født d. 30.-6.-1940, søn af
Lilian og Peter Kaj Sørensen,
gift d. 14.-5.-1964 med Inger
Bolvig Schmidt, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-12.-1941, datter
af Anne Catrine og Nis S.
Schmidt. Parret har døtrene: Bir
gitte, født d. 4.-4.-1966 og Anne-Marie, født d. 16.-11.-1967.
E.K.S. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1966 fra
Nis Jørgensen Schmidt.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf 3 ha. skov og 3,5 ha. mose. Der er for
pagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1914, 1935 og
1973, lade fra 1952, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1935. Gården drives med en
besætning på 44 årskøer, 51 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 taktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo,
tårnsilo og varm lufts korntørreri.
TØRNINGLUNDVEJ 1, "JÆGERGÅRDEN", TØRNING MARK, 6500 VOJENS, tlf. 74507157.
BENT STRANDSBJERG PEDERSEN, bøssemager, født d. 2.-4.-1937, søn af Else og
Niels Pedersen. B.S.P. har sønnerne: Tommy, født d. 31.-3.-1962, Lars, født d.
13.-1.-1964 og Peter, født d. 28.-4.-1979.
B.S.P. overtog gården d. 1.-8.-1991 fra Ole Gregers Larsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,5 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1928 ændret til
forretning og bøssemageri i 1991, desuden er der lade fra 1928. Der er 1 traktor samt
jordvarmeanlæg.
TØRNINGLUNDVEJ 2, TØRNING, 6500 VOJENS, tlf. 74-507172.
EJNER MARIUS PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1913, søn af Nicoline og Lars
Pedersen, gift d. 14.-1.-1984 med Johanne O. Svenningsen, medhjælpende hustru, født
d. 11.-1.-1924, datter af Maren og Laurits Svenningsen. E.M.P. har fra 1. ægteskab
børnene: Bent Christian, født d. 12.-3.-1937 og Valborg, født d. 30.-9.-1939.
E.M.P. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
1.-3.-1959 fra Hans Selst.
Areal 10 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1934 samt maskinhus fra 1960. På gården er der 100 høns og 70 brevduer. Der er 1
traktor.
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TØRNINGLUNDVEJ 4, TØRNING
MARK, 6500 VOJENS, tlf. 74507173.
ESTHER og JØRN M. PETERSEN,
gårdejere.
J.M.P. er født d. 19.-8.-1956, søn
af Anna og Niels M. Petersen,
gift d. 4.-6.-1983 med Esther
Budach, klinikassistent, født d.
19.-10.-1959, datter af Petra og
Carl Budach. Parret har børnene:
Malene, født d. 17.-3.-1984 og

Søren, født d. 29.-1.-1987.
J.M.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Parret overtog gården i januar 1983 fra
E.P.'s fader. Gården har været i slægtens eje siden 1826.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er forpagtet 6
ha. Stuehuset er opført i 1826 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1983 moderniseret og udviet i 1990 samt kombineret maskinhus, lade og
ungdyrstald fra 1990. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 50 ungdyr og 20
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der
er 2 traktorer og 1 kraftfodersilo.
TØRNINGLUNDVEJ 5, TØRNING,
6500 VOJENS, tlf. 74-507175.
NIS HANSEN THYE, gårdejer,
født d. 15.-9.-1910, søn af Johan
ne og Christian Peter Thye, gift
d. 29.-7.-1939 med Else Kjerstine Ungstrup, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-11.-1914, datter
af Margrethe Vilhelmine C. og
Bertil Jensen Ungstrup. Parret
har børnene: Birthe, født d. 20.10.-1940, Christian Erik, født
d. 12.-5.-1946 og Svend Erik, født d. 11.-12.-1950.
N.H.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-3.-1955 fra fa
deren. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng. Der er
bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1912, lade fra
1951 samt maskinhuse fra 1951 og 1974. Der er kornsilo, tårnsilo samt varm og kold
lufts korntørreri.
TØRNINGLUNDVEJ 6, "LADEGÅRDLUND", TØRNING MARK, 6500 VOJENS, tlf.
74-545538.
CARL MARCUSSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1956, søn af Erna og Peter Jørgen Marcussen, bor sammen med Lone Mathiesen, bogholder, født d. 8.-2.-1959, datter af
Solveig Mathiesen. Parret har børnene: Brian, født d. 18.-10.-1984 og Heidi, født d.
15.-2.-1988.
C.M. er skoventreprenør. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra faderen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 12 ha., heraf 3,5 ha. skov og eng. Der er forapgtet 37
ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1920. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1911 samt maskinhus fra 1980. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.

TØRNINGLUNDVEJ 9, "SOLBAKKEN", HØGELUND, 6500 VOJENS, tlf. 74-545348.
CARL JOCHIMSEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1942, søn af Kjerstine og Asmus Jochim
sen, gift d. 25.-11.-1967 med Ane Marie Jessen, medhjælpende hustru, født d. 4.4.-1943, datter af Elli og Peter Jessen. Parret har børnene: Asmus, født d. 23.-2.-1971
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og Dorte, født d. 29.-11.-1972.
C.3. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1967 fra
Christian Åskov Jensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1935 og 1971,
lade fra 1974, foderhuse fra 1935 ogt 1971 samt udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 42 årskøer, 45 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo, tårnsilo og varm
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TØRNINGVEJ 10, TØRNING,
6500 VOJENS, tlf. 74-507512.
BENT KORNTVED PETERSEN,
gårdejer, født d. 7.-1.-1934, søn
af Abigail og Karl Petersen, gift
d. 21.-7.-1960 med Birthe Caroli
ne Haulvig, medhjælpende hustru,
født d. 13.-6.-1940, datter af
Adele og Hans Peter Haulvig.
Parret har børnene: Lars, født d.
19.-6.-1961, Lillian, født d. 28.4.-1964, Mette, født d. 2.-5.-1969
og Bente, født d. 23.-1.-1974.
B.K.P. er næstformand i Hammelev Menighedsråd og Hammelev Forsamlingshus. Han
overtog gården d. 1.-6.-1960 fra Iver Lindberg.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1850 og ombygget i 1972. Avlsbygningerne består af maskinhus
fra 1934 og værksted/kontor fra 1969. Gården drives som hjortefarm med en besæt
ning på 18 moderdyr, 4 spidshjorte, 6 smaldyr, 11 kalve og 1 hjort. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor.
B.K.P. ejer og driver også Skjoldagervej 13 i Gram Kommune.

TØRNINGVEJ 12, "SOLVANG", TØRNING, 6500 VOJENS, tlf. 74-507218.
LEIF ELMANN ANDREASEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1943, søn af Anna og Karl An
dreasen, gift d. 26.-3.-1970 med Esther Andersen, økonoma, født d. 10.-4.-1941, datter
af Anna og Kristian Andersen. Parret har døtrene: Karen, født d. 10.-12.-1970 og
Arqa, født d. 12.-9.-1973.
L.E.A. er lærer samt formand for Venstre i Hammelev, L.E.A. og E.A. er begge skole
ledere for L.O.F. L.E.A. overtog gården i december 1972 fra Hans Holm.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 7,9 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1937 restaureret i 1980, garage fra omkr. 1960 og lade fra 1937. Gården drives
med en besætning på 14 årskøer og 8 ungdyr af racerne Jersey og SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
TØRNINGVEJ 13, "PETERSMINDE", LADEGÅRD, 6500 VOJENS, tlf. 74-541176.
JULIUS BOLDT, gårdejer, født d. 24.-4.-1924, søn af Ellen og Mathias Boldt, gift d.
23.-4.-1955 med Gertrud Silbernagel, medhjælpende hustru, født d. 24.-10.-1934, dat
ter af Jenny og Eduard Silbernagel. Parret har børnene: Bent og Lone.
J.B. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1950 fra faderen.
Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1901. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1901 og 1976,
lade fra 1901 og gylletank. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, tårnsilo og
varm lufts gennemløbs tørreri.
TØRNINGVEJ 15, "BLÆSBJERG", LADEGÅRD, 6500 VOJENS.
ERLING POULSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1954, søn af Ellen og Arnold Poulsen, gift
d. 26.-2.-1983 med Lisse Lyng, plejehjemsmedhjælper, født d. 26.-10.-1952, datter af
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Ruth og Werner Lyng. Parret har
børnene: Ane, født d. 20.-11.1976 og Jeppe, født d. 24.-12.1982.
Erling Poulsen er tømrermester.
Han overtog gården d. 1.-7.-1989
fra Andreas Petersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 11
ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1935. Avls
bygningerne består af maskinhus
fra 1938.
TØRNINGVEJ 16, LADEGÅRD, 6500 VOJENS.
JACOB CHRISTENSEN WESTERGÄRD, gårdejer, født d. 9.-6.-1921, søn af Agnes og
Lauritz Westergård, gift d. 26.-3.-1966 med Ida Olga Jakobsen, medhjælpende hustru,
født d. 11.-8.-1935, datter af Lis og Johannes Jakobsen. Parret har sønnen Svend, født
d. 10.-6.-1972.
J.S.W. Har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1958 fra
Anders Madsen Juhl.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 21 ha., heraf 10 ha. skov og 8 ha. eng. Der er forpagtet
3 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af lade.
TÅGERUPVEJ 1, REVSØ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504958.
VAGN SKØDT, gårdejer, født d. 6.-10.-1946, søn af Olga og Johannes Skødt.
V.S. overtog gården i 1978 fra faderen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 7 ha., der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 restaureret i 1973, kvægstald og maskinhus begge fra 1980 samt gylletank.
Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer og 160 slagtekalve af blandet
Kødkvægsrace. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.

TÅGERUPVEJ 2, "LUNDSGÅRD", REVSØ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 33-868006.
BIRGITTE FRANDSEN, kontorchef i Landbrugsrådet, født d. 16.-8.-1955, datter af
Elinor og Tage Frandsen, gift d. 22.-5.-1981 med Frans Landkilde, forsker på Risø.
Parret har børnene: Anne, født d. 29.-10.-1982 og Henrik, født d. 12.-3.-1987.
B.F. overtog gården i 1977 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
samt lade begge fra 1900.
TÅGERUPVEJ 3, REVSØ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504794.
HANS ANDERSEN, gårdejer. Omtales under Kærgårdvej 2, 6560 Sommersted.
H.A. overtog gården i oktober 1989 fra svigerfaderen Lauritz Hansen, som selv byg
gede gården.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 9,1 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1931. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug.
H.A. ejer og driver også Kærgårdvej 2, 6560 Sommersted.
ULDALLUND 2, 6500 VOJENS, tlf. 74-541496.
SVEND HYBSCHMANN, gårdejer, født d. 4.-5.-1921, søn af Elisabeth og Mads Hansen
Hybschmann, gift d. 16.-7.-1948 med Else Madsen Eskegaard, medhjælpende hustru,
født d. 8.-8.-1925, datter af Margrethe og Jens Madsen Eskegaard. Parret har bør
nene: Lisbeth, født d. 31.-3.-1950, Jens, født d. 24.-1.-1955, Mads, født d. 26.-11.1956 og Grete, født d. 21.-1.-1958.
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Korinth Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1948 fra Staten.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
82 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1889. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1914, svinestalde fra 1924 og
1965, lade fra 1911 og maskinhus
fra 1976. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion betående af korn, raps og ærter. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
ULDALLUND 6, ULDALLUND,
6500 VOJENS, tlf. 74-540519.
LAURITS ROSENLUD, gårdejer,
født d. 26.-12.-1958, søn af An
na Margrethe og Hans Rosenlund,
gift d. 21.-9.-1985 med Agnes
Østergaard, pædagog, født d.
21.-3.-1959, datter af Maren
Kjerstine og Christian Øster
gaard. Parret har døtrene: Lena,
født d. 9.-2.-1987 og Anna, født
d. 4.-3.-1989.
L.R. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler, han er medlem af bestyrelsen
for Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund. Han overtog gården d. 23.-8.-1986 fra Rigmor
Hundevath.
Areal 76 ha., heraf 5 ha. skov og plantage. Der er forpagtet 95 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1965, desuden er der medhjælperbolig fra
1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 ændret til svinestald i 1971,
svinestald, garage og værksted samt lade alle fra før 1900 og maskinhus fra 1975.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, byg, havre, hvede, rug og vinterraps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 vandingsmaskiner, 1 kornsilo, plansilo samt varm
og kold lufts gennemløbstørreri. På gården er ansat 1 medhjælper i høst.

ULDALVEJ 18, "MAR1EGÅRD", ULDAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-543687.
HENRI SØRENSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1951, søn af Anne Marie og Anton Emil
Sørensen, gift d. 8.-7.-1976 med Jytte Kriiger, hjemmehjælper, født d. 5.-2.-1953,
datter af Else og Christian Kriiger. Parret har børnene: Allan, født d. 19.-6.-1979 og
Lene, født d. 19.-3.-1981.
H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra for
ældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 62,4 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1929 uvidet i
1962 og moderniseret i 1985, ovnhus i kampesten fra 1881, lade fra 1929, maskinhus
fra 1979, værksted fra 1951 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 67
årssøer, der sælges 400 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er industrikartofler, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
ULDALVEJ 41, "NØRRETOFT", ULDAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-532474.
MARIUS JENSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1943, søn af Gerda og Niels Jensen, gift d.
11.-5.-1968 med Birgit Christensen, ejedomsmægler, født d. 5.-5.-1946, datter af
Agnes og Bertel Christensen. Parret har sønnerne: Mogens, født d. 12.-11.-1970 og
Peter, født d. 28.-7.-1974.
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på Gråsten Landbrugsskole.
Han bestyrede gården fra
1967 til overtagelsen i
1973 fra Niels Ebbesen.
Ejendomsskyld 1.400.000.
Areal 26,5 ha., der er for
pagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1957.
Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1957 udvidet
i 1978, maskinhus fra
1957, maskinhus i 2 byg
ninger fra 1988, lade fra 1978 og garage. Gården drives med en svineproduktion på 38
årssøer, der produceres 760 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.

USTRUP SKOVVEJ 1, USTRUP, 6500 VOJENS.
PAUL JØRGEN SIMONSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1935, søn af Anna og Lorens Si
monsen. P.J.S. har børnene: Marianne, født d. 22.-4.-1962, Jette, født d. 2.-7.-1965 og
Lorens, født d. 13.-9.-1968.
P.J.S. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1961 fra fade
ren. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som i 1980 blev flyttet pga. motor
vejsbyggeri.
Areal 63 ha., heraf 4 ha. skov. Der er bortforpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus
alle fra 1980. Gården drives med en besætning på 25 årsammekøer og 22 ungdyr samt
en bestand på 400 gæs til æglægning. Der er 2 traktorer.
P.J.S. ejer og driver også M. Nissensvej 5, 6500 Vojens.
VADSTEDVEJ 11, "OKSENVADGÅRD", OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74504393.
HANS KOCK, gårdejer, født d. 1.-9.-1949.
H.K. bor Bjerndruplandevej 15 i Christianfeld Kommune. Han overtog gården d. 1.1.-1989 fra Hans C. Kock. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 92,3 ha., heraf 3 ha. skov, 8 ha. eng og 4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1934. Der er halmfyr.
VADSTEDVEJ 14, "LINDEGÅRD",
OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504657.
HENNING KJÆR AXEL, gårdejer,
født d. 25.-1.-1949, søn af Helga
og Martin Axel, gift d. 29.-10.1977 med Ulla Boisen, pædagog
medhjælper, født d. 17.-1.-1955,
datter af Anne og Kaj Boisen.
Parret har børnene: Jette, født
d. 8.-12.-1978, Martin, født d.
4.-10.-1981 og Thomas, født d.
29.-12.-1986.
H.K.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Christian
Petersen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 46,9 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af stalde fra
1856, ungkvægstald fra 1930, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en
besætning på 130 tyrekalve til slagtning. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.
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VADSTEDVEJ 20, OKSENVAD,
6560 SOMMERSTED, tlf. 74504467.
KURT HENRIK HENRIKSEN,
gårdejer, født d. 29.-1.-1939, gift
d. 20.-3.-1965 med Edith Birk,
husmor, født d. 29.-7.-1943, dat
ter af Petra og Jens Birk. Parret
har sønnerne: Jan, født d.
24.-8.-1965, Keld, født d. 13.-9.1966 og Tom, født d. 10.-2.-1972.
K.H.H. driver maskinstation og
har været på Malling Landbrugsskole, han er medlem af Kredsledelsen for D.L.G. Søn
derjylland og medlem af Skatte Ankenævnet i Vojens Kommune. Han overtog gården
d. 1.-1.-1965 fra Jakob Svendsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 27 ha., 4 ha. er eng. Der er
forpagtet 58 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og senest restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1974, kalvestald fra 1982, sostald og maskinhus begge fra 1977, lade fra
1974 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 70 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges
1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager, 1 enkornssåmaskine, kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1
fodermester.
VADSTEDVEJ 21, "SOLVANG",
OKSENVAD, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504448.
HANS PETER WORK, gårdejer,
født d. 7.-6.-1924, søn af Mar
grethe og Jørgen Work, gift d.
23.-6.-1950 med Christine Holm,
medhjælpende hustru, født d.
29.-3.-1929, datter af Kirstine
og Marius Holm. Parret har dat
teren Anne Marie, født d. 7.-4.1966.
H.P.W. driver maskinstation og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1957 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 66 ha., heraf 5 ha. eng og 2. ha. egekrat. Der er
frasolgt 8 ha. og forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og udbygget i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra omkr. 1850 restaureret i 1960, lade fra 1958 og 4 maskinhuse opført fra 1958-75.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug, raps, ærter,
kartofler og græs til grønmelsfabrik. Der er 8 traktorer, 4 mejetærskere, 1 mark
vandingsanlæg, 3 bigballepressere, 1 kalk- og gødningsspreder, 1 slamsuge, 1 kartof
feloptager, 1 tranportabel korntørringsanlæg, kornsilo og halmfyr. På gården er ansat
1 fast medhjælper og 7-8 medhjælpere i sæsonen.
VARTENBJERGVEJ 1, "CHRISTIANSDAL", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545119.
FREDERIK POULSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1918, søn af Carl Poulsen, gift med
Käthe Høy, medhjælpende hustru, født d. 22.-6.-1927, datter af Cathrine Marie og.^lep
Mathias Høy. Parret har børnene: Svend Erik, født d. 23.-9.-1947, Grethe, født d.
27.-7.-1950, Ulla Merethe, født d. 2.-7.-1952, Holger, født d. 21.-6.-1954 og Ejnar,
født d. 29.-1.-1959.
F.P. overtog gården d. 1.-6.-1947 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., 5,1 ha. er skov. Der er
forpagtet 1 ha.
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"Christiansdal"s stuehus er opført
i 1842 og restaureret i 1979.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra
1842, svinestald fra 1896 og
minkhuse. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 90 stk.
årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps, ærter og
græsfrø. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, tårnsilo og
varm lufts korntørreri. På gården
er ansat 1 medhjælper.
VEDBØLVEJ 1, VEDBØL, 6500
VOJENS.
JOHANN PETER FRIEDRICHSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1938,
søn af Anna og Otto Friedrichsen, gift d. 24.-4.-1965 med Ilse
Backmann, medhjælpende hustru,
født d. 1.-4.-1940, datter af An
ne og Nicolai Backmann. Parret
har sønnerne: Uwe, født d. 24.3.-1966 og Henning, født d. 22.1.-1969.
J.P.F. har været på Den Tyske Landbrugsskole i Tinglev. Han overtog gården d. 1.-4.1965 fra Jens Christian Schmidt.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. skov og mose. Der er forpagtet 15
ha. Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1870 og
1969, svinestalde fra 1860 og 1951, lade fra 1959, maskinhus fra 1974 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen Limousine samt en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres 250 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
VEDBØLVEJ 5, VEDBØL, 6500 VOJENS, tlf.
JES PETER SØGÅRD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1941, søn af Cecilie og
Peter Søgård Jørgensen, gift d. 12.-12.-1964 med Mary Viola Lillelund, soldaterhjems
arbejder, født d. 9.-2.-1942, datter af Nikoline og Karl Lillelund. Parret har børnene:
Per, født d. 3.-10.-1968, Vita, født d. 23.-9.-1970, Linda, født d. 8.-2.-1978 og Joan,
født d. 4.-11.-1979.
J.P.S.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1980
fra Boi P. Greisen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 57 ha., heraf 3 ha. skov og 4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1920 og 1975,
lade fra 1920 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en besætning på 50 årsamme
køer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, tårnsilo, varm
lufts korntørreri samt halmfyr.

VEDBØLVEJ 9, VEDBØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-545283.
PETER HOLM, gårdejer, født d. 23.-9.-1932, søn af Marie
9.-6.-1952 med Ursula Dorthe Christensen, sygehjælper, født
Anna Eline og Peter Jensen Stenholdt. Parret har børnene:
26.-9.-1963 og Dorthe Jeanette, født d. 18.-6.-1965.
P.H. har været medlem af Vedbøl Sogns Menighedsråd. Han
1963 fra svigerfaderen.

og Svend Holm, gift d.
d. 20.-6.-1931, datter af
Marianne Luise, født d.
overtog gården d. l.-l.-
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
26 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Vedbølvej 9's stuehus er opført i
1940 og tilbygget i 1972. Avls
bygningerne består af svinestalde
fra 1850 og 1976, lade fra 1940
og maskinhus fra 1982. Gården
drives med en svineproduktion på
45 årssøer, der produceres 900
slagtesvin årligt. Der er 3 trak
torer. På gården er ansat 1 foder
mester på deltid.

VEDBØLVEJ 10, "HERGAARD",
VEDBØL, 6500 VOJENS, tlf. 74545443.
JES KUNSTMANN, gårdejer,
født d. 18.-2.-1962, søn af Aase
og Hans Kunstmann, gift d. 4.7.- 1987 med Anni Marante Jen
sen, sygeplejerske, født d. 14.2.-1961, datter af Inger Marie
og Søren Jensen. Parret har søn
nen Martin. J.K. har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 15.-7.-1989 fra Preben Sørensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 37 ha., heraf 7 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1951. Avlsbygningerne består af 2 svine
stalde opført i 1890, 1966 og 1986, lader opført i 1901 og 1971 samt gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 3.000 smågrise og 100
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.
VEDBØLVEJ 12, VEDBØL, 6500 VOJENS, tlf. 74-545255.
JENS F. KRÆMER, gårdejer, født d. 28.-7.-1940, søn af Marie og Lorents Kræmer,
bor sammen med Rita Silberg, tilskærer, født d. 22.-4.-1944, datter af Johanne og
Christian Silberg. Parret har sønnen Lauge, født d. 3.-2.-1981.
J.F.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1965 fra
faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 59 ha., heraf 4 ha. skov og 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1911. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1911 og 1957,
svinestald fra 1957 og lade. Gården drives med besætning på 1 årsammeko og 2 ung
dyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri.
VEDBØLVEJ 16, "VEDBØLGÅRD", VEDBØL, 6500 VOJENS.
NIELS HØJMARK LUND, gårdejer, født d. 22.-5.-1962, søn af Birgit og Asker Høj
mark Lund, bor sammen med Jette Riiskjær Christiansen, advokatsekretær, født d.
6.-1.-1969, datter af Signe og Tage S. Christiansen.
N.H.LK. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1989 fra
Lars Clemment.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 92 ha., heraf 16 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1910 og senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1860, 1962 og 1972, lader fra 1860 og 1962, maskinhus fra 1972,
foderhus fra 1962 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 års
køer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, tårnsilo samt varm
og kold lufts korntørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Der er ansat 1 medhjælper.
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JENS CHRISTIAN JOHANSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1939, søn af Anne Dorthea og
Christian Johansen, gift d. 29.-3.-1964 med Gerda Høj, husmor, født d. 2.-2.-1935,
datter af Agnethe og Marius Høj. Parret har børnene: Gitte, født d. 4.-4.-1965,
Torben, født d. 5.-6.-1968 og Dorte, født d. 23.-2.-1970.
J.C.J. arbejder som gulvlægger og har været på diverse landbrugskurser via Haderslev
Amts Landboforening. Han overtog gården i 1978 fra tanten Sara og onklen Erik Thielsen. Gården har været i slægtens eje siden 1731.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha., der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og senest restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1840, hestestald fra 1880, lade fra 1880 restaureret i 1969, lader fra
1908 og 1911 samt maskinhus fra 1925. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af fremavlsbyg, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og varm lufts korntørreri.
VESTERGYDEN 2, "VESTERGAARD", ØRSTED, 6560 SOM
MERSTED, tlf. 74-552827.
PETER MØRK IVERSEN, gårdejer,
født d. 3.-12.-1956, søn af Stella
og Hans Iversen, gift d. 19.-9.1989 med Inger Charthrine Dahl,
kontorfunktionær, født d. 6.-11.1963, datter af Amalie og Bendt
Dahl. Parret har børnene: Asger,
født d. 7.-1.-1987 og Nanna, født
d. 15.-5.-1990.
P.M.I. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra
faderen. Nuværende ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, ungkvæg
stald fra 1737, vognport fra 1847, værksted, brændselsrum og ekstrastald fra 1804,
kombineret lade og maskinhus fra 1915, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 49 årskøer, 65 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM samt blan
det. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og varm lufts korntørreri. P.M.I.'s forældre hjælper til på gården.

VESTERKÆR 1, VESTERKÆR, 6500 VOJENS, tlf. 74-541497.
KARL OTTO FUCHS, gårdejer, født d. 1.-4.-1922, søn af Chalotte og Karl Fuchs, gift
d. 18.-10.-1948 med Inger Chatrine Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1924,
datter af Marie og Nis Jacobsen. Parret har sønnerne: Villy, født d. 24.-2.-1948 og
Kurt, født d. 15.-12.-1952.
I.C.J. har været på Østjyllands Husmandsskole. K.O.F. forpagtede gården fra 1945 til
overtagelsen i 1950 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,6 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha.
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svinestald
fra 1927 udvidet og ændret til svin i 1959, lade fra 1927, maskinhus fra 1965 samt
kombineret hønsehus, brændselsrum og garage. Gården drives med en svineproduktion
på 30 årssøer, der sælges 450 smågrise og 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm
og kold lufts korntørreri.
VESTER MARKSVEJ 3, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504270.
GUNNA MEILANDT, husmand, født d. 28.-3.-1929, søn af Martilte og Martin Meilandt, gift d. 22.-1.-1955 med Ruth Therkelsen, husmor, født d. 6.-4.-1933, datter af
Grete og Jørgen Therkelsen. Parret har børnene: Per, født d. 9.-11.-1955, Kirsten,
født d. 27.-4.-1961 og Gitte, født d. 30.-7.-1967.
G.M. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra Poul Meltesen.
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Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960.
G.M. ejer og driver også Revsøgårdvej 13, 6560 Sommersted.
VESTERMARKSVEJ 4, "PRÆSTE
GÅRDEN", 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504427.
HANS GELLERT HOLM, præste
gårdsforpagter, født d. 29.-9.1931, søn af Julie og Peter
Holm, gift d. 16.-2.-1974 med
Lilli Riis Hansen, hjemmegående
husmor, født d. 6.-7.-1942, dat
ter af Maren og Peter Hansen.
Parret har børnene: Peter, født
d. 1.-2.-1958, Steen, født d.
23.-6.-1960, Peter,
født d. 16.-2.-1968, Kjeld, født d. 23.-2.-1968 og Anita, født d. 10.-3.-1972.
H.G.H. har været på Vinding Husmandsskole. Han har forpagtet gården siden 1967 fra
Åge Kjær.
Areal 26 ha., der er yderligere forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald med lade på loft
samt kombineret maskin-, hønsehus og garage begge fra 1958 samt lade fra 1975.
Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt medlem
skab af vindmøllelaug. På gården er ansat 1 skoledreng.

VESTER MARKS VEJ 5, 6560 SOM
MERSTED, tlf. 74-504508.
PER MEILANDT, gårdejer, født
d. 9.-11.-1955, søn af Ruth og
Gunna Meilandt, gift d. 11.-2.1978 med Åse Nielsen, sygehjæl
per, født d. 28.-3.-1956, datter
af Ida og Vagn Nielsen. Parret
har døtrene: Karina, født d. 18.7.-1979, Helene, født d. 22.-10.1981 og Lillian, født d. 14.-6.1988.
P.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra
forældrene.
Areal 30 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1961 og 1979,
lade fra 1961, maskinhus fra 1985 og udendørs køresilo fra 1982. Gården drives med
en besætning på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.
VESTER VEJ 2, ØRSTED MARK, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551187.
KAREN MARIE MARKUSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1952, datter af Anna og Hans
Nielsen, gift d. 29.-3.-1975 med Knud Markusen, maskinfører, født d. 28.-3.-1943, søn
af Edith og Villy Markusen. Parret har børnene: Kurt, født d. 29.-10.-1975 og Karina,
født d. 27.-9.-1978.
K.M.M. arbejder som pakkerske. Hun overtog gården d. 1.-11.-1987 fra Finn Høstgård.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 13,1 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1929 ombygget til pelseri i 1987, lade fra 1929 og minkhus. Gården drives med en
bestand på 80 minke. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der er 1 traktor.
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ØRSTED MARK, 6560 SOMMER
STED, tlf. 74-552360.
NIELS CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 7.-7.-1929, søn
af Gunder og Niels Hansen, gift
d. 14.-3.-1964 med Christa M.
Hansen, sygeplejerske, født d.
30.-3.-1938, datter af Petrea og
Søren Hansen. Parret har børne
ne: Carsten, født d. 12.-12.-1966,
Søren, født d. 1.-7.-1969, Gun-

nar, født d. 3.-8.-1970 og Lene, født d. 27.-6.-1972.
N.C.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Agnete
og Peter Trans.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1935 restaureret og udvidet i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1935 udvidet i 1976, lade fra 1935, maskinhus fra 1978 og garage. Gården
drives med en besætning på 35 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Der er 2 trakto
rer, andel i mejetærsker, 1 kornsilo og korntørreri. På gården er ansat 1 praktikelev.
VESTER VEJ 11, ØRSTED MARK, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551155.
NINNA HAURBALLE, gårdejer, født d. 13.-3.-1931, datter af Misse og Jørgen Bruun,
gift d. 26.-9.-1953 med Jens Pagh Haurballe, født d. 25.-1.-1928, søn af Sinne og
Bertel Haurballe. J.P.H. døde d. 21.-1.-1961. Parret fik døtrene: Sinne Marie, født d.
4.-6.-1957 og Karen, født d. 13.-10.-1959.
N.H. er hjemmehjælper. Gården blev overtaget d. 24.-7.-1953 fra Andreas Haulrich.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 21 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus.

VESTRE BYVEJ 1, "FUGLETOFTGÅRD", ULDAL, 6500 VOJENS,
tlf.74-541494.
CHRISTIAN PAHUS TOFT, gård
ejer, født d. 23.-7.-1932, søn af
Dinne og Andreas Toft, gift d.
3.-4.-1958 med krista Mohrsen
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 19.-4.-1937, datter af
Augusta og Arnold Jensen. Par
ret har børnene: Hanne, født d.
1.-5.-1959, Arne, født d. 18.-5.1961, Inge, født d. 1.-6.-1964 og Bjarne, født d. 31.-10.-1970.
C.P.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra Jørgen
Petersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til sostald i
1982, fedesvinestald fra 1970 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en svinepro
duktion på 40 årssøer, der produceres 750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kornsilo, varm og kold lufts korntørreri samt halmfyr.
VESTRE BYVEJ 17, "VESTERGAARD", ULDAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-542391.
KNUD ARNOLD KRISTENSEN, deltidslandmand, født d. 24.-4.-1936, søn af Johanne
og Maximilian Kristensen, gift d. 19.-5.-1963 med Sonja Johansen, hjemmehjælper,
født d. 14.-3.-1943, datter af Didde og Poulsen Johansen. Parret har børnene: Per,
født d. 6.-5.-1965, Kirsten, født d. 18.-4.-1967, Kurt, født d. 7.-3.-1971 og Lone, født
d. 27.-5.-1975.
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arbejder og har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1963 fra faderen. Gården
har været i slægtens eje siden
1920.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 12
ha.
Stuehuset er opført i 1872 og
restaureret i 1970. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1961,
lade fra 1975 og maskinhus fra
1970. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer og halmfyr.
VIADUKTVE3 1, ABKÆR, 6500 VO3ENS, tlf. 74-547241.
NIS PETER N. PETERSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1946, søn af Kirsten og Peter Car
sten Petersen, gift d. 3.-8.-1963 med Margot Nielsen, slagteriarbejder, født d. 19.6.-1945, datter af Rigmor og 3ohan Nielsen. Parret har børnene: Rene, født d. 3.-4.1966 og Maj-Britt, født d. 14.-1.-1969.
N.P.N.P. er klejnsmed. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Anders Henriksen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 6 ha., der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af heste
stalde fra 1935 og 1984 samt maskinhus fra 1948. På gården er der 2 slagtekalve af
racen Hereford samt nogle heste. Der er 1 traktor.

VIADUKTVE3 2, "3ESSENSMINDE", ABKÆR, 6500 VO3ENS, tlf. 74-547176.
NIS PETER 3ESSEN, gårdejer, født d. 21.-10.-1953, søn af Erna og Mathias 3essen,
gift d. 18.-9.-1977 med Grethe Kristensen, fabriksarbejder, født d. 18.-3.-1954, datter
af 3ohanne og 3es Kristensen. Parret har døtrene: Annelie, født d. 4.-10.-1978 og
Annette, født d. 21.-6.-1980.
N.P.3. er portner ved Brdr. Gram og har været på landbrugskursus via Landboforenin
gen. Han overtog gården fra moderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1805.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 59 ha., heraf 10 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1917. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1913, lade fra 1956 samt maskinhuse fra 1974 og 1983. Gården drives med en be
sætning på 52 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold
lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VIADUKTVE3 4, ABKÆR, 6500
VO3ENS, tlf. 74-547177.
3ENS 30RN PETERSEN, gårdejer,
født d. 20.-1.-1940, søn af Ca
thrine og 3ørgen Petersen, gift
d. 28.-3.-1964 med Ingeborg Dor
thea Thomsen, datter af Dorthea
og Chresten Thomsen. Parret
har døtrene: Hanne, født d. 21.6.-1965 og Lone, født d. 21.-6.1967.
3.3.P. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-4.-1966 fra svigerfaderen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha., heraf 2
ha. mose. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1893. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1893 og 1978,
maskinhus fra 1893 og foderhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 35 års-
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markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

VIADUKTVEJ 9, ABKÆR, 6500
VOJENS, tlf. 74-547174.
HANS MUUSMANN JENSEN,
gårdejer, født d. 23.-8.-1963, søn
af Anne Mathilde og Jacob Ma
thiesen Jensen.
H.M.J. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1986 fra faderen.
Nuværende ejer er 7. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1782.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 117 ha., heraf 31,6 ha. mose og 3 ha. skov. Der er
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1885. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1731 og 1986,
lader fra 1731 og 1957, maskinhus fra 1957, foderhus fra 1989 og indendørs køresilo.
Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VISMARLUNDVEJ 2, "JUHLSGÅRD", LADEGÅRD, 6500 VO
JENS, tlf. 74-507270.
VIGGO BODE SCHMIDT, gårdejer,
født d. 23.-6.-1939, søn af Ella
B. og Hans Peter Schmidt, gift
d. 22.-5.-1965 med Tove Peter
sen, medhjælpende hustru, født
d. 31.-5.-1940, datter af Frida
og Ole Petersen. Parret har bør
nene: Elin, født d. 13.-5.-1966,
Erik, født d. 14.-5.-1971 og Ulla,
født d. 9.-4.-1974.
V.B.S. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af repræsentantskabet for
Slagteriregion Syd. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Erling Pors.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 64 ha., heraf 8,5 ha. skov og 4 ha. eng. Der er for
pagtet 49 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1866 og 1985, lader fra 1866 og 1977, maskinhus fra 1984 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 156 årssøer, der sælges 1.800 smågrise og
1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo, varm og kold lufts
korntørreri, halmfyr samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester.
VISMARLUNDVEJ 6, "INDVANG", LADEGÅRD, 6500 VOJENS, tlf. 74-507257.
BRIAN PETERSEN THOMSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1955, søn af Marie og Christian
Thomsen, gift d. 3.-6.-1983 med Jonna Larsen, medhjælpende hustru, født d. 13.-2.1961, datter af Inge-Marie og Børge Larsen. Parret har sønnerne: Dennis, født d.
27.-9.-1985 samt tvillingerne Bjarne og Henrik, født d. 17.-3.-1987.
B.P.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1980 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng og 1,1 ha. skov. Der er for
pagtet 50 ha.
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1860 og senest restaureret i
1980. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1860 og 1989,
lader fra 1860 og 1989, maskin
hus fra 1990 og udendørs køresilo. Gården drives med en besæt
ning på 50 årskøer og 75 ungdyr.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 2 trakto
rer, 1 kornsilo, plansilo samt
varm og kold lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VISMARLUNDVEJ 7, "JÆGERS
LYST", GL. LADEGÅRD, 6500
VOJENS, tlf. 75-545267.
JOHANNES P. JESPERSEN, gård
ejer, født d. 18.-5.-1931, søn af
Diederekke og Johannes Christi
an Jespersen, gift d. 22.-11.-1958
med Inga Jacobsen, hjemmehjæl
per, født d. 28.-10.-1935, datter
af Marie og Lars Jacobsen. Par
ret børnene: Steen, født d.
15.-12.-1960 og Eva, født d. 16.12.-1965.
J.P.J. har været på Langelands Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for Land
boungdom. Han overtog gården d. 1.-1.-1959 fra faderen. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939 opført efter brand i 1938, kvægstald fra 1976, svinestald fra 1979, lade fra
1971, maskinhuse fra 1956 og 1975 samt foderhus fra 1975. Gården drives med en
besætning på 60 slagtekalve af blandet race samt en slagtesvineproduktion på 400 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 korn
silo, tårnsilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
VISMARLUNDVEJ 15, "JØRGENSGÅRD", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545222.
FINN LAURITSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1933, søn af Christine og Jørgen Lauritsen,
gift d. 26.-1.-1963 med Kirsten Margrete Kræmer, medhjælpende hustru, født d. 20.2.-1935, datter af Marie og Lorents Kræmer. Parret har sønnerne: Jørgen, født d.
28.-4.-1965 og Henrik, født d. 12.-2.-1972.
F.L. har været på Dalum Landbrugsskole og er formand for Venstre i Vedsted. Han
overtog gården d. 1.-6.-1965 fra faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 36 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1975, kombineret maskinhus og lade fra 1990 samt foderhus fra 1900 og
1990. Gården drives med en besætning på 44 årskøer, 55 ungdyr og 22 slagtekalve.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo samt varm og kold lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VISMARLUNDVEJ 16, "HAMM", USTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-545229.
PETER JOCHIMSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1950, søn af Anne og Harald Jochimsen,
gift d. 15.-9.-1973 med Birthe Kyhl, bankassistent, født d. 14.-12.-1950, datter af
Johanne og Andreas Kyhl. Parret har børnene: Carsten, født d. 20.-8.-1976 og Anne,
født d. 26.-3.-1980.
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Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1973 fra
faderen. Nuværende ejer er 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
44 ha., heraf 18 ha. skov og 2
ha. eng. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avls
bygningerne består af kvægstalde
fra 1984 og 1990, maskinhus fra
1976, foderhus fra 1900, gylle
tank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 46 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
VODSKOVVEJ 1, "ROSENLUND",
REVSØ, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-504829.
BENNY SØRENSEN, deltidsland
mand, født d. 11.-2.-1956, søn af
Vera og Andreas Sørensen, gift
d. 21.-4.-1984 med Lis Schmidt,
sygehjælper, født d. 15.-4.-1957,
datter af Annegrethe og Viggo
Schmidt. Parret har døtrehe: Ma
rianne, født d. 21.-4.-1982 og
Annette, født d. 1.-12.-1984.
B.S. er slagteriarbejder og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1985 fra moderen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 9,7 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kombine
ret kvæg- og svinestald fra 1933 udvidet i 1955, lade fra 1933, maskinhus fra 1980
samt kombineret garage og værksted fra 1957. Gården drives med en besætning på 2
årsammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af Kødkvægsrace. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo, varm lufts korn
tørreri samt halmfyr.

VODSKOVVEJ 4, REVSØ, 6560
SOMMERSTED, tlf. 74-504184.
HENRIK SKØTT SØRENSEN, hus
mand, født d. 28.-11.-1926, søn
af Caroline og Nis Sørensen.
H.S.S. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1982 fra Niels Lunddof
Christensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 7,8
ha., heraf 1 ha. skov. Der er
bortforpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus
alle fra 1933. Der er 1 traktor.
VODSKOVVEJ 6, "LILLE FRIHED", REVSØ, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-504837.
ROSA CARSTENS, landmand, født d. 9.-2.-1930, datter af Hedvig og Ernst Køhrsen,
gift d. 25.-5.-1951 med Holger Carstens, støber, født d. 16.-8.-1924, søn af Wibke og
Claus Carstens. Parret har børnene: Claus, født d. 13.-12.-1952, Fritz, født d. 24.1.-1955, Hella, født d. 6.-12.-1958 og Oluf, født d. 25.-4.-1972.
R.C. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Kreditforeningen.
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Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af lade samt
kombineret maskinhus og garage begge fra 1933. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af hvede. Der er 1 traktor og halmfyr.

VODSKOVVEJ 7, "KRUMGÅRD",
NEDER LERTE, 6560 SOMMER
STED, tlf. 74-504383.
FREDERIK BOHNFELDT, gård
ejer, født d. 20.-8.-1924, søn af
Marie og Asmus Bohnfeldt, gift
d. 23.-4.-1954 med Ida Rand,
husmor, født d. 28.-11.-1929, dat
ter af Gerda og Johannes Rand.
Parret har sønnerne: Asmus, født
d. 25.-11.-1959 og Frede, født d.
12.-11.-1963.
F.B. forpagtede gården fra 1954 til overtagelsen i 1960 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 62,2 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1970, desuden er der fodermesterbolig med
2 lejligheder. Avlsbygningerne består af lade fra 1865, kvæg- og svinestald samt stak
lade. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts korntørreri.
VOJENSVEJ 1, THORSBJERG,
6500 VOJENS, tlf. 74-547385.
JENS JØRGEN PETERSEN, gård
ejer, født d. 31.-12.-1958, søn af
Anne Lise og Frank Lui, bor
sammen med Ruth Jørgensen,
hjemmehjælper, født d. 6.-6.1948, datter af Grethe og Frede
rik Jessen. Parret har sønnerne:
Ronny, født d. 4.-2.-1970 og Ni
cky, født d. 18.-11.-1980.
J.J.P. er chauffør og har været
på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Chri
stine Schønnenick.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933, svinestald
fra 1954 samt lade og maskinhus begge fra 1950. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo og kold lufts korntørreri.
VOJENSVEJ 2, "THORSBJERG",
THORSBJERG, 6500 VOJENS,
tlf. 74-547141.
HANS PETER LAURITSEN AAGAARD, gårdejer, født d. 24.8.-1924, søn af Bigitte og Hans
Christian Aagaard, gift d. 28.12.-1966 med Inger Marie Boldt,
medhjælpende hustru, født d.
13.-8.-1925, datter af Marie og
Mathies Boldt. Parret har døtre
ne: Conny Birgitte, født d. 29.11.-1967 og Dorthe Marie, født d. 19.-7.-1970.
H.P.L.AA. har været på landbrugskursus via Landboforeningen. Han overtog gården d.
l.-l 1.-1946 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1887.
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Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha., heraf 10 ha. skov og 1 ha. mose. Der er
bortforpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, lader fra
1926 og 1942 samt maskinhus fra 1976. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts gennemløbstørreri.
VOJENSVEJ 3, "NY THORSBJERG",
THORSBJERG, 6500 VOJENS,
tlf. 74-547272.
TOVE MARGRETHE HANSEN,
gårdejer, født d. 21.-7.-1945, dat
ter af Kathrine og Johan Bladt,
gift d. 24.-7.-1966. T.M.H. har
sønnerne: Johannes Christian,
født d. 2.-9.-1966, Erik Kresten,
født d. 12.-2.-1969 og Lars, født
d. 10.-8.-1973.
T.M.H. er sygehjælper. Hun over
tog gården d. 1.-1.-1967 fra Johannes Christian Hansen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf 4 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1953. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1930 og 1955, lade fra 1930, maskinhuse fra 1930 og 1980 samt foderhus
fra 1975. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo og varm lufts
gennemløbstørreri.

VOJENSVEJ 4, "VESTERGÅRD",
OVER JERSTAL, 6500 VOJENS,
tlf. 74-547134.
LUDVIG JESPERSEN BONNICHSEN, gårdejer, født d. 23.-9.1933, søn af Maren og Niels
Ludvig Bonnichsen, gift d. 19.11.-1960 med Esther Lindberg
Schmidt, medhjælpende hustru,
født d. 10.-2.-1941, datter af
Kristine og Carlo Schmidt. Par
ret har sønnen Niels, født d.
7.-6.-1963.
L.J.B. har været på landbrugskursus via Landboforeningen, han er medlem af repræsen
tantskabet for Haderslev Elforsyning og for Vojens Slagteri. Han overtog gården d.
31.-12.-1964 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha., der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1928 og 1945,
lade fra 1978, maskinhus fra 1931 samt foderhuse fra 1760 og 1938. Gården drives
med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 800 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo og varm lufts korntørreri.
VOJENSVEJ 5, "TJØRNELY", OVER JERSTAL, 6500 VOJENS, tlf. 74-547259.
POUL NIELSEN FISKER, gårdejer, født d. 21.-8.-1926, søn af Otine og Aage Nielsen
Fisker, gift d. 12.-2.-1951 med Christa Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 2.-10.1929, datter af Ditte og Otto M. Knudsen. Parret har børnene: Kristen, født d. 25.10.-1954, Aase, født d. 13.-5.-1956 og Bente, født d. 12.-8.-1959.
P.N.F. har været på landbrugskursus via Landboforeningen og er medlem af bestyrel
sen for Vedsted Sogns Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1953 fra svi
gerfaderen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stalde fra 1922 og 1977, svinestald og lade begge fra 1965 samt maskin- og foderhus
begge fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo,
tårnsilo og varm luft korntørreri.

VOJENSVEJ 13, "ØSTERVANG",
SKRYDSTRUP MARK, 6500 VO
JENS, tlf. 74-541563.
INGVARD JENSEN, gårdejer,
født d. 16.-8.-1937, søn af Edith
og Jeppe Jensen, gift i 1964 med
Edith Marie Skødt, medhjælpende
hustru, født d. 23.-8.-1944, dat
ter af Emma og Andreas Skødt.
Parret har sønnerne: Bjarne, født
d. 25.-5.-1965 og Allan Bo, født
d. 19.-6.-1968.
E.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra brødrene
Dall. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1965 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1910 og 1967, svinestald fra 1967, lader fra 1910 og 1955 samt maskinhuse fra
1910 og 1977. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 100 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korn
tørreri.
VOLBROVEJ 2, MAUGSTRUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-506289.
NIS MIKKELSEN, gårdejer. Omtales under Kongstedvej 5, 6500 Vojens.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 93 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført i 1915. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde og lade alle fra
1925. Der er kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.
N.M. ejer og driver også Kongstedvej 5, 6500 Vojens.
VOLBROVEJ 4, VOJENS MARK, 6500 VOJENS, tlf. 74-541072.
ELSE CHATRINE WEBER, gårdejer, født d. 29.-9.-1943, datter af Marie og Hans
Jørgen Nissen. E.C.W. har børnene: Henrik, født d. 3.-9.-1965 og Bitten, født d.
27.-6.-1968.
E.C.W. er edb-konsulent. Hun overtog gården i december 1970 fra Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 8,9 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936 moderniseret i 1974, lade fra 1936 og maskinhus fra 1978. På gården er
der 1 ridehest. Der er 1 traktor, kornsilo og kold lufts korntørreri.

VOLBROVEJ 6, VOJENS MARK, 6500 VOJENS, tlf. 74-541035.
ERLING SØRENSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1950, søn af Lilly og Villy Sørensen, gift
d. 3.-6.-1972 med Jette From, bankassistent, født d. 19.-3.-1950, datter af Astrid og
Aage From. Parret har sønnerne: Frank, født d. 18.-10.-1972 og Lars, født 5.-3.-1977.
E.S. overtog gården d. 31.-12.-1978 fra Adolf Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1934 brændt i 1979 og moderniseret i 1980, kvægstald fra 1986, lade fra 1980,
carport fra 1979 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 60 års
køer og 100 ungdyr af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, raps og fabriksroer. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 2 van
dingsmaskiner, 1 kornsilo samt varm og kold lufts korntørreri. På gården er ansat 1
skoledreng.
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6500 VOJENS, tlf. 74-541576.
KNUD JENSEN, husmand, født d.
4.-7.-1919, søn af Sørine og Jens
Christensen Jensen, gift d. 12.5.-1951 med Astrid Marie Damm,
husmor, født d. 2.-3.-1930, dat
ter af Laura Lindahl og Jes
Damm. Parret har børnene: Lau
ra Elisabeth, født d. 27.-6.-1952,
Henning Emil, født d. 13.-8.-1954,
Tove Marianne, født d. 21.-12.-1957
og Lars Erik, født d. 2.-10.-1960.
K.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1951 fra Anne
og Peter Hansen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1934 udvidet og moderniseret i 1962, maskinhus fra
1962 og lade. Gården drives med en besætning på 1 årsammeko og 10 ungdyr af blan
det race samt en slagtesvineproduktion på 70 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og hvede. Der er 1 trkator, 1 markvandingsanlæg og plansilo.

VOLBROVEJ 18, "SØHOLM", VO
JENS MARK, 6500 VOJENS.
ERIK THOMSEN, gårdejer, født
d. 22.-2.-1941, søn af Astrid og
Hans Thomsen, gift d. 7.-5.-1966
med Marie Elisebeth Tandrup,
medhjælpende hustru/børnehavelærer, født d. 25.-8.-1942, datter
af Anne og Holger Tandrup. Par
ret har børnene: Søren, født d.
21.-10.-1967, Claus, født d. 14.1.-1972, Lene, født d. 17.-5.-1977
og Dorte, født d. 15.-11.-1978.
E.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra
Marie Hansen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf 3 ha. skov og mose. Der er forpagtet 10
ha. Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1968 og 1990, lade fra 1973, maskinhuse fra 1973 og 1990, gylletanke og
udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 53 årskøer og 60 ungdyr af
racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plan
silo, varm og kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1
medhjælper.

VOLBROVEJ 22, JEGERUP, 6500 VOJENS, tlf. 74-543520.
MARIUS JENSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1948, søn af Agnes og Henry Jensen, gift d.
15.-9.-1973 med Ingrid Larsen, hjemmehjælper, født d. 16.-2.-1950, datter af Ellen og
Thorvald Larsen. Parret har sønnerne: Johnny, født d. 20.-12.-1967, Brian, født d.
3.-4.-1970 og Morten, født d. 10.-5.-1981.
M.J. er chauffør, han er medlem af bestyrelsen for Vandværket og medlem af repræ
sentantskabet for M.S.C. Han overtog gården i 1981 fra Henry Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 43,7 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., 6 ha. er eng.
Stuehuset er opført fra 1960-61. Avlsbygningerne består af kombineret kvæg- og svi
nestald samt lade begge fra 1960-61 og garage fra 1966. Gården drives med en besæt
ning på 32 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug,
havre og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
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JØRGEN RAVN, gårdejer, født d. 5.-9.-1899, søn af Anne Margrehte og Johan Ravn,
gift d. 10.-11.-1960 med Katrine Nissen, husmor, født d. 25.-8.-1896, datter af Peter
Nissen. Parret har datteren Annegrete, født d. 10.-7.-1935.
J.R. overtog gården fra Katrine Nissen. Gården har været i slægtens eje i 150 år.
Areal 39 ha., heraf 2,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
ØRSTEDVEJ 3, "SØNDERGÅRD",
ØRSTED, 6560 SOMMERSTED,
tlf. 74-552527.
KAJ WIND, gårdejer, født d. 19.9.-1943, søn af Andrea og Gustav
Wind, gift d. 8.-11.-1969 med
Inge Dalsgaard Johannesen, med
hjælpende hustru, født d. 19.-12.1946, datter af Olga og Ricard
Johannesen. Parret har børnene:
Torsten, født d. 30.-8.-1970, Majbrit, født d. 27.-12.-1971, Jea
nette, født d. 28.-11.-1973 og
Vibeke, født d. 26.-1.-1979.
K.W. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet
for D.R.K. Kvægavlsforening og er i bestyrelsen for Venstre Vælgerforening. Han over
tog gården i august 1969 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 1,5 ha. er frasolgt. Der
er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1951 og 1961 begge moderniseret og udvidet i 1975, maskinhus fra 1975 og la
de. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af ra
cen DRK samt 24 moderfår af racen Texel. Der er 3 traktorer og 1 markvandings
anlæg.

ØSTEDVEJ 14, ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-552414.
AKSEL JAKOBSEN, handelsmand, født d. 21.-4.-1928, søn af Karen og Laurids Jakob
sen, gift d. 23.-9.-1955 med Helga Holm, husmor, født d. 24.-7.-1931, datter af Kjerstine og Marius Holm. Parret har børnene: Asger, født d. 11.-11.-1956, Erik, født d.
9.-2.-1959, Jørn, født d. 20.-8.-1960, Inge Marie, født d. 30.-6.-1963 og Susanne, født
d. 4.-11.-1965.
A.J. er handelsmand med grise og kreaturer. Han overtog gården i 1958 fra Peter
Bruhn.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af lader
fra 1850 og 1989.
ØRSTEDVEJ 16, ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-552544.
GERTRUD DAGMAR HOFFMANN, lærer, født d. 29.-6.-1942, datter af Grethe og
Folmer Zachariassen, gift d. 30.-3.-1961 med Hans Hoffmann, typograf, født d. 1.8.-1939, søn af Berta og Hans Hoffmann. Parret har børnene: Hans Henrik, født d.
15.-8.-1961, Helene, født d. 13.-5.-1968 og Martin, født d. 24.-1.-1970.
G.D.H. overtog gården i maj 1966 fra Ivar Lydiksen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 10 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af heste
stald fra 1962.

ØSTEDVEJ 18, "LYNGHOLM", ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551280.
JENS CHRISTEN WIND, deltidslandmand, født d. 9.-3.-1962, søn af Inger Marie og
Paul Hansen Wind, gift d. 23.-9.-1989 med Lone Christian, køkkenleder, født d. 4.8.-1962, datter af Ingrid og Svend Åge Christian. Parret har sønnen Troels, født d.
8.-3.-1990.
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Jens C. Wind er distriktschef for
Sydjyllands Brugsforeninger. Han
overtog gården i 1984 fra fade
ren. Gården blev i 1929 bygget
på jord fra "Sofiehøj".
Areal 16 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1929 og
restaureret i 1980. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og lade
begge fra 1929 samt maskinhus
fra 1947.
ØRSTEDVEJ 20, "RAVNHOLDTLUND", ØRSTED MARK, 6560 SOMMERSTED.
ANNEGRETE BECK, gårdejer, født d. 10.-7.-1934, datter af Katrine og Jørgen Ravn,
gift d. 4.-10.-1960 med Nis Degn Beck, forretningsfører, født d. 10.-9.-1933, søn af
Christiane og Valdermar Beck. Parret har døtrene: Annette, født d. 15.-5.-1962 og
Birthe, født d. 25.-9.-1965.
A.B. overtog gården i 1980 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr.
1850.
Areal 32 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1843. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt 1
lade, som er udlejet. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
byg, rug og raps. Jorden drives ved hjælp af maskinstation.
ØRSTEDVEJ 22, "KJELSGAARDSMINDE", ØRSTED,
6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551252.
SØREN FRYDENDAHL CARSTENS, landmand, født
d. 21.-3.-1928, søn af Marie Cathrine Frydendahl
og Detlef Carstens, gift d. 9.-5.-1964 med Gertrud
Riemann, lærer, født d. 14.-6.-1934, datter af Ilse
Elise Bade og Wolfgang Karl Riemann.
S.F.C. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han
overtog gården i 1964 fra forældrene. Nuværende
ejer er 4. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden september 1863.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 42 ha., heraf til
købt 3 ha., 7 ha. er eng.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i
1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1908, svinestald fra 1940 restaureret til ungdyr i
1978, lade fra 1932, maskinhus fra 1920 og
foderhus fra 1960. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer og 42 ungdyr
af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 varm lufts gennemløbstørreri.
ØRSTEDVEJ 24, "NYVANG", ØR
STED MARK, 6560 SOMMER
STED, tlf. 74-551266.
BENTE og KURT FOGH, gård
ejere. K.F. er deltidslandmand,
født d. 21.-12.-1954, søn af An
drea og Hans Fogh, gift d. 18.4.-1981 med B.F., sygeplejerske,
født d. 4.-7.-1957, datter af Ka
ren og Ejner Hass. Parret sønner
ne: Jørgen, født d. 29.-5.-1982
og Kristian, født d. 19.-1.-1986.
K.F. er landpost, han har været på Korinth og Bygholm landbrugsskoler. Parret over-
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Ejendomsskyld 850.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1951 samt maskinhus fra 1982. Gården drives med en besætning på 8 årsammekøer, 4
ungdyr og 4 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 1 traktor, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.

ØRSTEDVEJ 26, "VIRKELYST", ØRSTED, 6560 SOMMERSTED, tlf. 74-551251.
ANTON OESSEN, husmand, født d. 31.-12.-1920, søn af Marie og Karl Oessen, gift d.
25.-4.-1943 med Sophie Thomsen, husmor, født d. 4.-4.-1921, datter af Kjerstine og
Nis Thomsen. Parret har børnene: Ruth, født d. 16.-11.-1944, Inga, født d. 9.-2.-1946,
Ulla, født d. 12.-4.-1949, Svend, født d. 18.-5.-1951 og Steen, født d. 24.-9.-1960.
A.0. overtog gården i 1950 som en udstykning fra "Store Søgård".
Ejendomsskyld 710.000. Areal 10 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, lade og
foderhus begge fra 1976, maskinhus fra 1965 og garage. Gården drives med en besæt
ning på 16 årskøer og 32 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
ØRSTEDVEJ 31, "NY SØGÅRD",
ØRSTED MARK, 6560 SOMMER
STED, tlf. 74-551151.
SIGURD KRISTIAN JENSEN, hus
mand, født d. 25.-6.-1916, søn af
Ellen Annine og Henrik Kristian
Jensen, gift d. 2.-7.-1955 med
Karen Lassen, født d. 23.-7.-1923,
datter af Kirstine Margrehte og
Peter Lassen. Parret har børne
ne: Ellen, født d. 17.-12.-1958,
Henrik, født d. 19.-2.-1961 og
Mogens, født d. 24.-10.-1963.
S.K.J. overtog gården d. 15.-7.-1945 fra Jakob Jensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 11,6 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1935 restaureret i 1961, kalvestald fra 1958, maskinhus fra 1970 samt kombineret
maskinhus og garage fra 1966. Der er 2 traktorer.
ØRSTEDVEJ 35, "STORE
SØGÅRD", ØRSTED MARK,
6560 SOMMERSTED, tlf.
74-551290.
MALTE FREDSLUND SCHØLER, salgsdirektør, født d.
3.-2.-1948, søn af Hilda
Fredslund og Arne Schøler,
gift d. 4.-12.-1971 med
Bente Nielsen Rask, svineproducent, født d. 14.-9.1952, datter af Vera og
Jens Christian Nielsen Rask. Parret har sønnerne: Kristian, født d. 23.-10.-1971,
Henrik, født d. 28.-3.-1974 og Søren, født d. 28.-4.-1976.
M.F.S. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1984 fra
Pia Jannes Larsen. Gården er idag forpagtet ud til hustruen B.N.R.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 40,5 ha., heraf 5 ha. eng og 1,5 ha. skov. De 5 ha. eng
er udlejet.
Stuehuset er opført i 1864 og senest restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af
sostald fra 1976, svinestald fra 1978 restaureret i 1989, klimastald og forrum fra 1962
restaureret i 1986, udleveringsrum fra 1988, maskinhus fra 1978, garage fra 1866,
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produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Der er 2
traktorer. På gården er ansat 1 medhjælper.
ØSTERGÅRDSVEJ 3, "ØSTERGAARD", ULDAL, 6500 VOJENS,
tlf. 74-541498.
CHRISTIAN LUDVIGSEN, gård
ejer, født d. 17.-4.-1932, søn af
Anni og Peter Ludvigsen, gift d.
28.-4.-1968 med Birthe Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
10.-10.-1943, datter af Maja og
Herluf Sørensen. Parret har bør
nene: Mikael, født d. 4.-10.-1965,
Margrethe, født d. 23.-3.-1969 og
Peter, født d. 1.-11.-1972. C.L. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-6.-1966 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1931.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 4,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført omkr. 1700 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af fedeog farestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 750 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo
samt varm og kold lufts korntørreri.
ØSTRE LILHOLDTVEJ 1, ØSTRE
LILHOLDT, 6500 VOJENS, tlf.
74-547160.
KURT ROSSEN LUND, gårdejer,
født d. 1.-7.-1954, søn af Mary
og Aksel Lund, gift d. 23.-1.1981 med Grethe Bohnfeldt Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 12.-1.-1956, datter af Petra
og Niels Nielsen. Parret har søn
nerne: Søren, født d. 15.-7.-1982
og Karsten, født d. 27.-8.-1986.
K.R.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1979 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 72 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1914, lader fra 1870 og 1974, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1981, gylletank og
indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15
slagtekalve samt 3 årsammekøer, 6 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Simmentaler.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, græsfrø og ærter. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo, tårnsilo samt varm og kold
lufts korntørreri.

ØSTRE LILHOLTVEJ 2, "ØSTRE
LILHOLTGÅRD", LILHOLT, 6500
VOJENS, tlf. 74-547388.
KURT JENSEN, gårdejer, født d.
21.-3.-1960, søn af Lydia og
Hans Peter Jensen, bor sammen
med Jytte Nielsen, pædagogmed
hjælper, født d. 12.-6.-1963, dat
ter af Gurli og Andreas Peter Ni
elsen. Parret har børnene: Simon,
født d. 18.-3.-1986 og Tanja,
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født d. 15.-11.-1987.
K.J. er flymekaniker. Han overtog gården d. 1.-6.-1984 fra Jørgen Balle.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1863 og 1912, lade fra 1912 og maskinhus fra 1958. Der er 1 traktor.

ÅLKÆRMOSEVEJ 1, ÅLKÆR, 6500 VOJENS, tlf. 74-871158.
SVEND BONDE ISKOV, deltidslandmand, født d. 2.-9.-1925, søn af Ingeborg og Jacob
Iskov, gift d. 8.-12.-1965 med Esther Marie Nissen, husmor, født d. 8.-4.-1928, datter
af Petra og Theodor Nissen. Parret har børnene: Birte Marie, født d. 8.-12.-1955 og
Henrik, født d. 28.-7.-1967.
S.B.I. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra faderen,
som købte den i slutningen af 1920'erne.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1929 udvidet og ændret i 1967, maskinhus fra 1980, svinestald og foder
hus. Gården drives med en besætning på 27 ungdyr af racen SDM samt en svineproduk
tion på 2 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 tårnsilo, plansilo samt varm og kold
lufts korntørreri.
ÅLKÆR VEJ 1, ÅLKÆR, 6500 VO
JENS, tlf. 74-871744.
FLEMMING NEDERGAARD DØS
SING, deltidslandmand, født d.
16.-1.-1960, søn af Tove og Aage
Døssing, gift d. 16.-6.-1990 med
Kirsten Duborg, pædagogmedhjæl
per, født d. 11.-11.-1966, datter
af Marie og Hans Henning Du
borg. Parret har sønnerne: Jacob,
født d. 18.-8.-1988 og Andreas,
født d. 31.-10.-1989.
F.N.D. er kvæginsiminør, han har været på Hammerum og Bygholm Landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Thomas Thomsen Johnsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 29,4 ha., heraf 1,5 ha. skov og mose. Der er bort
forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1780 og restaureret i 1970'erne. Avlsbygningerne består af
små udhuse beregnet til deltidslandbrug. Gården drives med en besætnig på 6 årsammekøer og 6 ungdyr af racerne Simmentaler og Blonde d'Aquitaine samt en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. På kreaturerne bliver der udført ægtransplantation, og
der sælges avlsdyr. Der er 1 traktor og halmfyr. Der er bondegårdsferie på ejen
dommen.
ÅLKÆRVEJ 3, "DALAGERGÅRD", ÅLKÆR, 6500 VOJENS, tlf. 74-871754.
CLAUS CLAUSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1957, gift d. 29.-5.-1986 med Inga Clau
sen, klinikassistent, født d. 13.-4.-1959. Parret har børnene: Morten, født d. 28.-12.1983 og Mette, født d. 15.-11.-1986.
C.C. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler.
Areal 101 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 5 ha. er eng. Der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført i 1936, desuden er der medarbejderbolig fra 1965. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1936 udvidet fra 1985-88, kombineret værksted, hestestald og
lade fra 1936 samt maskinhus fra 1978, desuden er der en lejet svinestald fra 1988.
Gården drives med en svineproduktion på 350 årssøer, der sælges 3.500 smågrise og
4.000 slagtesvin. Planteproduktionens slagsafgrøder er raps, ærter og fremavlskorn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts
gennemløbstørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.
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JENS, tlf. 74-871159.
KNUD WINTHER, gårdejer, født
d. 25.-5.-1939, søn af Else Marie
og Arne Winther, gift d. 4.-7.1986 med Karen Odgaard, pæda
gog, født d. 25.-4.-1944, datter
af Marie og Nicolaj Odgaard.
Parret har sønnerne: Asbjørn,
født d. 27.-4.-1971, Kasper, født
d. 3.-11.-1973 og Uffe, født d.
16.-5.-1978.
På gården er der børn i familiepleje. K.W. har været på Gråsten Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for
D.L.G. Sønderjylland. Han overtog gården i 1969 fra faderen. Gården har været i
slægtens eje siden 1933.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1969, 1979 og 1984, lade fra 1910 og maskinhus fra 1988. Gården drives
med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 400 smågrise og 1.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts korntørreri.
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ÅBENRÅ KOMMUNE

BARSMARK BYGADE 25, "HELLET", LØJT KIRKEBY, 6200 AA
BENRAA, tlf. 74-617523.
HANS TOFT MADSEN, gårdejer,
født d. 23.-9.-1928, søn af Ka
thrine og Hans Toft Madsen, gift
d. 24.-2.-1961 med Carla Wendorf, husmor, født d. 30.-3.-1929,
datter af Minna og Wilhelm Wendorf.
H.T.M. er stråtækker og har væ
ret på Gråsten Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-7.-1961 fra faderen. Gården har været i slægtens eje fra
omkr. 1650.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 5 ha. er skov og 1 ha. er
eng. Der er bortforpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte d. 12.12.-1952 og blev året efter genopført med kvæg- og svinestald samt lade, desuden er
der maskinhus fra 1981. På gården er der 4 traktorer og 1 mejetærsker.

BARSMARK BYGADE 27, "HELLET", LØJT KIRKEBY, 6200 AABENRAA, tlf. 74617337.
NIELS GROVN, gårdejer, søn af Martha Dorthea og Jørgen Grovn, bor sammen med
Birgitte Mathilde Jepsen, køkkenleder, født d. 12.-5.-1961, datter af Maja og Holger
Jepsen.
N.G. er arbitragechef for Sydbank Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-3.-1990 fra
Else Jurgensen.
Ejendomsskyld 875.000. Areal 17,7 ha.
Stuehuset er opført i 1849 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald, begge fra 1849. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn og raps. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BARSMARK BYGADE 59, "ELBJERG", ELBJERG, 6200 AA
BENRAA, tlf. 74-617230.
HANS THOMSEN, landmand,
født d. 14.-5.-1922, søn af Botil
de og Chr. Thomsen, gift d. 14.12.-1957 med Ellen Sophie West
phal, medhjælpende hustru, født
d. 15.-1.-1928, datter af Anne
og Fritz Westphal. Parret har
børnene: Carl, født d. 26.-2.-1961
og Inge, født d. 22.-8.-1963.
H.T. overtog gården d. 1.-3.-1961 fra Marcus Madsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. skov.
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svinestald begge fra 1960 samt lade fra 1883. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til høst.
BARSMARK BYGADE 61, "EL
BJERG", 6200 AABENRAA.
HANS FALLESEN, gårdejer, født
d. 19.-1.-1932, søn af Helene og
Jep Fallesen.
H.F. har været i bestyrelsen for
Barsmark Jagtforening. Han over
tog gården i 1957 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
37 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1854 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1854 samt svinestald fra 1854 senere ombygget til
kvægstald og foderhus. Gården drives med en besætning på 14 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo,
tårnsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
H.F. ejer også et aftægtshus på Barsmark Bygade, 6200 Aabenraa.
BARSMARK BYGADE 105, "OVERGAARD", BARSMARK, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617566.
ALFRED SØLLINGVRAA, gårdej
er, født d. 25.-6.-1926, søn af
Anna og Peter Søllingvraa, gift
d. 7.-8.-1962 med Sonja Kock,
medhjælpende hustru, født d.
9.-12.-1937, datter af Frida og
Jep Kock. Parret har børnene:
Peter, født d. 21.-12.-1962, Fri
da, født d. 28.-12.-1963, Bodil,
født d. 3.-6.-1967 og Ove, født d. 5.-2.-1971.
A.S. overtog gården d. 1.-6.-1956 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1851 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1851 ombygget til svin i 1976, svinestald fra 1851 ombyggget i 1976, lade
fra 1851 og maskinhus fra 1951. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korn
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BARSMARK BYGADE 111, BARSMARK, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617333.
PETER A. BUR BA, gårdejer, født d. 9.-12.-1950, søn af Elvine Burba, gift d. 19.-4.1986 med Ellen Krag, klinikassistent, født d. 7.-5.-1961, datter af Elna og Jes M.
Krag. Parret har sønnen Thomas, født d. 20.-11.-1986.
P.A.B. er maskinmester. Han overtog gården d. 27.-11.-1964 fra Petrea Burba.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., 3,5 ha. er skov. Der er
bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1854. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og raps. Der er 1 traktor.
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PETER GRAU SVENNESEN, landmand, født d. 14.-2.-1940, søn af Anne Marie og Hans
Svennesen, gift d. 23.-7.-1966 med Anne Elisabeth Koch, medhjælpende hustru, født d.
12.-3.-1938, datter af Edith og Ejner Kock. Parret har børnene: Lars, Tom og Astrid.
Peter Grau Svennesen driver maskinstation fra ejendommen og har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Frederik Boch.
Ejendomsskyld 1.480.000. Areal 11 ha. Der er forpagtet ca. 200 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af halmlade fra 1989, værksted og
kornlager begge fra 1975 samt maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og græsfrø. Der er 6 traktorer, 3 meje
tærskere, maskiner til maskinstation, varm lufts plantørreri samt halmfyr. På gården
er ansat 4-5 medhjælpere.
P.G.S. har desuden en pasningsordning på 3 ejendomme på ialt ca. 50 ha.

BARSMARK BYGADE 127, "VISSENBORG", BARSMARK, 6200 AABENRAA, tlf. 74617031.
PALLE MØLLER, landmand, født d. 6.-12.-1953, søn af Gudrun og Ejner Møller, bor
sammen med Lone Bergholt, lægesekretær, født d. 23.-12.-1953, datter af Inge Lilly
og Alex Zigenberg. Parret har døtrene: Lise, født d. 22.-9.-1978 og Majbrit, født d.
13.-11.-1981.
P.M. arbejder som montør. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra Peter Mathiasen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 9,9 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygnigerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra omkr. 1870 og maskinhus fra omkr. 1960. Går
den drives med en besætning på 8 årsammekøer og 7 ungdyr af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation
bruges til høst.
BARSMARK BYGADE 145, "BOSSENSGAARD", BARSMARK, 6200 AABENRAA, tlf.
74-617565.
PETER KRAG, gårdejer, født d. 14.-12.-1921, søn af Ella Marie og Jes E. Krag, gift
med Lis Matthiesen, medhjælpende hustru, datter af Hans Henrik Matthiesen. Parret
har børnene: Helle og Claus.
P.K. overtog gården i 1956 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården,
som har været i slægtens eje fra omkr. 1500.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 63,5 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1923 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en be
sætning på 30 årsammekøer og 60 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm
lufts korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
BARSMARK BYGADE 179, "KOPPERHOLT", BARSMARK, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617577.
HEINZ H. LOUSEN, gårdejer,
født d. 12.-2.-1935, søn af Lise
og Herbert Lousen, gift d. 28.2.-1959 med Ester Søberg, med
hjælpende hustru, født d. 4.-10.1939, datter af Johanne og Jes
per Søberg. Parret har børnene:
Hanne, født d. 27.-6.-1959, Chri
stian, født d. 4.-11.-1960 og Car
sten, født d. 21.-1.-1969.

H.H.L. overtog gården d. 1.-8.-1974 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30,6 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., 0,5 ha. er skov og 2,5
ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1838 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 50 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo
og varm lufts elkorntørreri. Maskinstation bruges til høst.
BARSMARK BYGADE 185, "VE
STRE PAULSGAARD", BARS
MARK, 6200 AABENRAA, tlf.
74-617578.
CHRISTIAN A. CLAUSSEN, gård
ejer, født d. 5.-6.-1957, søn af
Anne Christine og Claus Claussen, gift d. 18.-1.-1986 med Mar
git Jepsen Schmidt, kontorassi
stent, født d. 29.-8.-1958, datter
af Anni og Jes Schmidt. De har
børnene: Claus, født d. 19.-10.-

1985 og Marie, født d. 24.-12.-1988.
C.A.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra
faderen. Nuværende ejer er 13. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1539.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1940 ombygget til svin i 1984, svinestalde fra 1940 og 1950 begge restaureret
indvendig i 1984 samt lade fra 1930. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
skoledreng.
BARSMARK BYGADE 187, "PAULSGAARD", BARSMARK, 6200 AABENRAA, tlf.
74-617925.
ERIK DUUS, gårdejer, født d. 2.-9.-1936, søn af Elli og Peter Duus.
E.D. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra forældrene.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 1 ha. er skov og 1 ha. er
eng.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
omkr. 1800 og maskinhus fra 1990. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo,
plansilo og varm lufts gennemløbstørreri.
BARSMARK BYGADE 225, "MØLLEGAARD", BARSMARK, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617585.
CHRISTEN KOCK, gårdejer,
født d. 17.-3.-1929, søn af Ida
og Jacob Kock, gift d. 3.-12.-1960
med Kirstine Bjerregård Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 9.-6.-1931, datter af Karen og
Ditlev Pedersen.
C.K. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1964 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 42,2 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng. Der er for
pagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1777 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1978, lade fra 1908 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en be-
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duktionens salgsafgrøder er byg til sædekorn samt græsfrø og raps. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 halmsnitter, kornsilo og gasopvarmet plantørreri.

BARSMARK BYGADE 246, BARSMARK, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617998.
BERTRAM ALSE'N RASMUSSEN, landmand, født d. 22.-9.-1931, søn af Ebba og Niels
S. Rasmussen, gift d. 16.-4.-1952 med Ingrid Hansen, kontorass., født d. 28.-4.-1932,
datter af Kæthe og Martin Peter Hansen. De har børnene: Jytte, født d. 11.-9.-1952
og Kim, født d. 6.-6.-1954.
B.A.R. overtog gården d. 17.-11.-1986 fra Herman Hansen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. skov og 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1930, svinestald fra 1970 og maskinhus fra omkr. 1840. Gården drives
med en besætning på 25 moderfår af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til markarbejdet.

BARSMARK BYGADE 264, "MØRKHOLDT", BARSMARK, 6200 AABENRAA, tlf. 74617648.
MOGENS LYCKEGÅRD, gårdejer, født d. 25.-10.-1938, søn af Ella og Hylvig Lyckegård, gift med Bodil Toftkær, født d. 24.-1.-1941, datter af Marie og Arild Toftkær.
De har sønnerne: Steen, født d. 13.-3.-1968 og tvillingerne Karl og Mads, født i 1972.
M.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Claus Riies.
Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 1,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1967 og 1978,
lade fra 1974, maskinhus fra 1984, gastæt silo til foder fra 1980 og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der produceres 3.000 slagtesvin årligt.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.

BARSØ BYGADE 22, BARSØ,
6200 AABENRAA, tlf. 74-617196.
RASMUS NISSEN, landmand, født
d. 25.-2.-1955, søn af Elvine og
Nis Nissen, bor sammen med Mo
na Hass, skolelærer, født d. 22.6.-1959, datter af Irene og Ver
ner Hass. Parret har datteren
Charlotte, født d. 27.-3.-1989.
R.N. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1977 fra moderen. Nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1616.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 89 ha., heraf 11 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939 delvis ombygget til værksted i 1985, svinestald fra omkr. 1920 senere
ombygget til lade samt lade og maskinhus begge fra omrk. 1920. Der er 2 moderfår.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og 2 varm lufts plantørrerier. På gården
er ansat 1 medhjælper i høst.
R.N. ejer og driver også Hesselbjergvej 6 i Rødekro Kommune.
BARSØ BYGADE 26, "VESTERGAARD", BARSØ, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617197.
CARL CHRISTMANN, landmand, født d. 8.-11.-1924, søn af Anne Chathrine og Her
mann Christmann, gift d. 11.-6.-1949 med Ingrid Jacobsen, landhusmor, født d. 25.7.-1927, datter af Margrete og Christian Peter Jacobsen. Parret har børnene: Her
mann, født d. 17.-11.-1949, Karen Margrethe, født d. 16.-2.-1951, Verner, født d.
4.-10.-1954 og Steen Lars, født d. 13.-8.-1965.
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Carl Christmann har været på
Dalum Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-3.-1961 fra fa
deren. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 790.000. Areal
19,2 ha., heraf ca. 1 ha. planta
ge. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1500
og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
1875, svinestalde fra 1964 og
1978 samt lade fra 1951. Der er
1 traktor.
BARSØ BYGADE 51,
"HØJGAARD", BARSØ, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-617190.
H. CHRISTIAN SVENNESEN,
landmand, født d. 3.-11.-1941,
søn af Frieda og Jes Svennesen,
gift 29.-3.-1969 med Edel Schau
mann, medhjælpende hustru, født
d. 25.-7.-1947, datter af Martha
og Carl Schaumann. Parret har
sønnen Søren, født d. 29.-9.-1973.
H.C.S. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 29.-3.-1969 fra faderen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 21,8 ha., heraf 1 ha. granskov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936 løbende restaureret, svinestald fra 1967 ombygget til kvæg i 1974, lade
fra 1936, maskinhuse fra 1979 og 1990, foderhus fra 1989 og gyllebeholder. Gården
drives med en besætning på 30 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts
korntørreri.

BARSØ BYGADE 58, "SVENNEGÅRDEN", BARSØ, 6200 AABENRAA, tlf. 74-618287.
PAUL SVENNESEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1953, søn af Chathrine og Karl Svennesen,
gift d. 14.-6.-1986 med Karen Jensen, faglærer, født d. 22.-9.-1952, datter af Karnelie
og Poul Jensen. Parret har børnene: Line, født d. 4.-7.-1987 og Thomas, født d. 23.3.-1989.
P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra fade
ren. Nuværende ejer er 9. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1707. Ejendomsskyld 980.000. Areal 19 ha., der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1860, ungdyrstald fra 1984, maskinhus fra 1979 og gylletank.
Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og varm lufts korntørreri.
BARSØ BYGADE 70, "BJERGGÅRDEN", BARSØ, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617199.
LAURITZ GRAU, gårdejer, født d. 25.-5.-1947, søn af Marie og Chr. Grau, gift d.
31.-1.-1970 med Elsebeth Petersen, medhjælpende hustru, født d. 21.-9.-1946, datter
af Metha og Eduard Petersen. Parret har sønnerne: Peter, født d. 14.-6.-1970 og Ole,
født d. 8.-12.-1971.
L.G. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra
faderen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 40 ha.
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omkr. 1800 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1974, 1975 og
1978, maskin- og foderhus begge
fra 1981 samt gylletank. Gården
drives med en besætning på 70
årskøer og 130 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 rendegra
ver, kornsilo, varm lufts korntør
reri samt staldvarme til stuehus.
På gården er ansat 1 medhjælper.

BARSØVEJ 1, "WOSTOFT", LØJT
KIRKEBY, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-617226.
JOHANNES NISSEN, landmand,
født d. 26.-2.-1926, søn af Anne
Margrethe og Christian Nissen,
gift d. 28.-2.-1959 med Marie
Nissen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-8.-1936, datter af
Christine og Jørgen Nissen. Par
ret har sønnerne: Hans Erik,
født d. 16.-12.-1959, Svend
Aage, født d. 26.-11.-1961 og
Carl Christian, født 4.-2.-1965.
J.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra fade
ren. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1907, svinestald fra 1907 senere delvis ombygget til kvæg
samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 34 ungdyr
og 34 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.

BARSØVEJ 71, "KÆRGAARD",
BARSØ, 6200 AABENRAA, tlf.
74-617558.
HANS FALLESEN LILDHOLDT,
landmand, født d. 29.-9.-1938,
søn af Anne og Svend Lilholdt,
gift d. 4.-10.-1969 med Bodil
Marie Jepsen, medhjælpende hu
stru, født d. 22.-2.-1944, datter
af Cecilie og Ebbe Jepsen. Par
ret har børnene: Anna Cecilie,
født d. 23.-9.-1970, Svend Esben,
født d. 18.-4.-1973 og Hans Peter, født d. 26.-11.-1981.
H.F.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra
faderen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 30 ha., 3 ha. er eng og skov. Der
er frasolgt 1 ha. og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 tilbygget med plads til ungkreaturer i 1974 og 1977, kostald udvidet i
1967, svinestalde fra 1930, 1964 og 1972, lade fra 1930 udvidet i 1970, maskinhus fra
1976, foderhuse fra 1974 og 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 38 årskøer, 45 ungdyr og 21 slagtekalve af racen RDM samt en svi-
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neproduktion på 20 årssøer, der produceres 400 slagtesvin årligt, desuden er der 3
årsammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af blandet race og endvidere 15 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo,
varm lufts korntørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
BARSØVEJ 101, "ARNHOLM",
BARSØ, 6200 AABENRAA, tlf.
74-617251.
HANS CHRISTIAN JACOBSEN,
gårdejer, født d. 11.-3.-1923, søn
af Christine og Peter Jacobsen,
gift d. 25.-3.-1948 med Margre
the Sophie Lildholdt, medhjælp
ende hustru, født d. 6.-10.-1923,
datter af Sophie og Mads Lild
holdt. Parret har sønnen Bjarne,
født d. 15.-9.-1952.
H.C.J. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1953 fra Hans Fallesen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1923, svinestald fra 1923 tilbygget i 1964 samt maskinhus fra
1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.

BARSØVEJ 121, "LAMMESBJERG",
LAMMESBJERG, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-617192.
HALFDAN FRIIS ANDERSEN,
landmand, født d. 16.-3.-1942,
søn af Anna og Arne Andersen,
gift d. 27.-3.-1965 med Ingrid
Schrøder, medhjælpende hustru,
født d. 7.-12.-1942, datter af
Botilde og Leonhard Schrøder.
Parret har sønnerne: Henning,
født d. 15.-10.-1967, Ole, født d.
1.-6.-1971 og Per, født d. 21.1.-1976. H.F.A. arbejdsmand. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962, svinestald fra 1858, lade fra 1950 og maskinhus fra 1968. Gården
drives med en besætning på 17 årsammekøer, 10 ungdyr og 17 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til høst.

BODUM BYGADE 24, "TEGLGÅRDEN", BODUM, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617278.
HEINRICH BOHSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1922, søn af Dortea og Peter Bohsen,
gift d. 6.-12.-1947 med Anne-Lise Sørig, medhjælpende hustru, født d. 26.-12.-1926,
datter af Marie og Marius Sørig. Parret har børnene: Kirsten, født d. 18.-3.-1948,
Jytte, født d. 27.-6.-1952 og Johannes, født d. 19.-10.-1958.
H.B. overtog gården d. 10.-3.-1964 fra Christian og Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 35 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5 ha. mose. Der er
forpagtet 7,5 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Johannes.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade og maskinhus alle fra 1980, desuden er der gylletank.
Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 3
traktorer og 1 varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

-w-

BODUM BYGADE 33, BODUM,
6200 AABENRAA, tlf. 74-617276.
JOHAN P. MØLLER, gårdejer,
født d. 7.-3.-1934, søn af Bodilde
og Claus Møller, gift d. 3.-8.-1974
med Asta Cicilie Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 23.-3.1927, datter af Johanne og Mari
us Andersen.
J.P.M. er fabriksarbejder. Han
overtog gården d. 1.-7.-1967 fra
faderen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
27,3 ha., heraf tilkøbt 5,3 ha., 2,5 ha. er mose. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960 og 1973,
svinestald fra 1904, lade fra 1914, maskinhus fra 1890 og foderhus fra 1968. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo, plansilo og varm lufts korntørreri.
BODUM BYGADE 34, BO
DUM, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-617983.
POUL ERIK GEERTHSEN,
gårdejer, født d. 27.-6.1955, søn af Marie og As
mus Geerthsen, gift d.
20.-9.-1980 med Hanne
Eckholdt, pædagog, født
20.- 6.-1958, datter af Ir
ma og Hans Christian
Echholdt. Parret har børnene:Karina,fødtd.22.-8. -1981,
Susannne, født d. 26.-6.-1983 og Carsten, født d. 9.-10.-1988.
P.E.G. er maskinoperatør og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 15.-8.-1988 fra Hans F. Carstensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,5 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra omkr. 1925 samt maskinhus fra omkr. 1930. Gården
drives med opdræt af kvier af blandet race med salg for øje. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korn
tørreri.
BODUM BYGADE 65, BODUM,
6200 AABENRAA, tlf. 74-617100.
EBBE PAULSEN BECK, landmand,
født d. 13.-5.-1933, søn af Ida og
Paul Beck, gift d. 21.-5.-1966
med Laurita Christiansen, husmor,
født d. 6.-9.-1946, datter af Lau
ra og Jens Christiansen. De har
sønnerne: Jens, født d. 17.-12.-1966,
Paul, født d. 20.-4.-1968 og Erik,
født d. 21.-9.-1971.
E.P.B. er specialarbejder på Enstedværk, han er fhv. formand for Socialdemokratiet i Løjt og fhv. vurderingsmand.
Han overtog gården i 1958 fra faderen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 13 ha., heraf 3 ha. mose. Der er bortforpagtet 10 ha.,
heraf de 7 ha. til sønnen Jens.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
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ombygget til beboelse. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 2 traktorer.

BODUMVEJ 145, BODUM, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617440.
LORENZ LAURITZEN, gårdejer,
født d. 15.-1.-1947, søn af Gre
the og Albert Lauritzen, gift d.
14.-12.-1973 med Inga Jepsen,
bankassistent, født d. 26.-5.-1947,
datter af Christine og Jørgen
Jepsen. Parret har børnene:
John, født d. 19.-1.-1975 og Met
te, født d. 14.-7.-1977.
L.L. er mekaniker. Han overtog
gården d. 1.-1.-1980 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25,6 ha., heraf 9 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1780 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 tilbygget omkr. 1930 samt lade fra omkr. 1957. Gården drives med en
besætning på 14 stk. fedekvæg af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er
ansat 1 skoledreng.
L.L. ejer desuden et aftægtshus på Bodumvej 163, Bodum, 6200 Aabenraa.
BODUMVEJ 207, BODUM, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617803.
GEORG JERTRUM, gårdejer,
født d. 1.-8.-1956, søn af Chatrine og Georg Jertrum, gift d.
24.-7.-1986 med Rosa Marie Pe
tersen, kursist, født d. 2.-12.-1958,
datter af Emmy og Andreas Pe
tersen. Parret har børnene: Git
te, født d. 23.-10.-1980, Henrik,
født d. 30.-10.-1981, Stefan,
født d. 1.-3.-1986 og Lone, født
d. 18.-10.-1987. G.J. arbejder
som montør. Han overtog gården 1.-10.-1985 fra A. Vogt.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 33,7 ha., heraf 8 ha. mose.
Gården brændte i 1936 og blev genopført med stuehus, kvæg- og svinestald samt lade,
som alle er løbende restaureret, desuden er der maskinhus fra omkr. 1970. Gården
drives med en besætning på 5 årsammekøer og 4 ungdyr af blandet Fedekreaturrace
samt 13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter
og raps. Der er 2 traktorer og 1 varm lufts plantørreri.

BRUNBJERGVEJ 93, "BASSEGÅRD", LØJT KIRKEBY, 6200 AABENRAA, tlf. 74617734.
JOHANN WITT, landmand, født d. 19.-9.-1922, søn af Ingeborg og Heinrich Witt.
J.W. overtog gården i 1962 fra moderen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 10 ha., der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1942
tilbygget i 1986 samt lade fra omkr. 1900. På gården er der 4 stude.
BRUNBJERGVEJ 120, "HARBO- GÅRD", LØJT KIRKEBY/BODUM, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-617177.
PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1966, søn af Annemarie Jørgensen, bor
sammen med Conny Jensen, køkkenassi- stent, født d. 12.-5.-1970, datter af Birgit og
Egon Jensen.

-435Peter Jørgensen er i fritiden
korporal ved Hjemmeværnet og
har været på Gråsten Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.10.-1987 fra bedstefaderen Al
bert Jørgensen. Peter Jørgensen
er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
41 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der
er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1803 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1803, kostalde fra 1943 og 1987, lade
fra 1947, maskinhus fra 1967, foderhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en
besætning på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, 2 årsammekøer
og 4 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 80 stk. årligt, des
uden er der 5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1
kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1
medhjælper og 1 skoleelev.

DYBVIGHOVEDVEJ 151, "TOFTLUND", DYBVIGHOVED, 6200 AABENRAA, tlf. 74617132.
CHRISTEL INGEMANN og HENRIK NISSEN, gårdejere.
H.N. er gartneritekniker, født d. 23.-6.-1964, søn af Kirsten og Keld Nissen, gift d.
22.-9.-1989 med Christel Ingemann Nielsen, plantekontrollør, født d. 10.-7.-1960,
datter af Ingeborg og Bent Ingemann Nielsen. Parret har sønnen Jon, født d. 14.-3.1989. C.I.N. er uddannet væksthustekniker, og H.N. er uddannet anlægstekniker. Par
ret overtog gården d. 8.-12.-1988 fra Paul E. Geertsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1942 ombygget til svin i 1987, svinestald fra 1926 ombygget til garage i
1989 samt lade fra 1927 ombygget i 1957. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, ærter, morgenfruer (frøavl), lucerne og solbær. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
DYBVIGHOVEDVEJ 190, DYBVIG
HOVED, 6200 AABENRAA.
HANS JØRGEN CHRISTENSEN,
landmand, født d. 6.-10.-1933,
søn af Anne og Hans Christen
sen, gift d. 28.-3.-1959 med Ka
trine Rasmussen, medhjælpende
hustru, født d. 25.-10.-1935, dat
ter af Dorthea og Rasmus Ras
mussen. Parret har døtrene: An
ne, født d. 14.-4.-1960, Grethe,
født d. 2.-12.-1962, Kirsten, født
d. 29.-8.-1966, Nora, født d.
29.-1.-1970 og Inge, født d. 22.-2.-1971.
H.J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra
Johannes Jørgensen. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 2 ha.
er skov. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1977 samt gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 55 årskøer, 80 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er
ansat 1 medhjælper.
H.J.C. driver også "Tåshøj", Mølleforte 20, 6200 Aabenraa.
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DYBVIGHOVEDVEJ 200, "DØNGKÆR", DYBVIGHOVED, 6200 AABENRAA, tlf. 74617841.
FALLE NISSEN, landmand, født d. 22.-6.-1930, søn af Johanne og Nis Nissen.
F.N. er skibsfører. Han overtog gården i 1968 fra moderen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,3 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret fra 1970-75. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1936. Gården drives med en besætning på 65
moderfår. Der er 1 traktor.

DYBVIGHOVEDVED 270, "DYRKJÆR", DYBVIGHOVED, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617587.
SVEND JAKOB JEPSEN, land
mand, født d. 19.-5.-1942, søn af
Cecilie og Ebbe Christian Jep
sen, gift d. 28.-4.-1972 med An
ny K. Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 27.-11.-1944, datter
af Dagmar og Jens Peter Jensen.
Parret har datteren Kirsten, født
d. 28.-4.-1973.
S.J.J. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af bestyrelsen for
Landeværn. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra faderen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 53,3 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 10 ha. er skov og sump.
Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1707 og senest restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1973, svinestald fra 1910 delvis ombygget til kvæg i 1973, lade samt
maskin- og foderhus alle fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en besætning på 30 årskeør og 62 ungdyr af racen SDM samt en slagtesvineproduktion
på 14 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 skolebarn.
DYRHAVE 1, DYRHAVE, 6200
AABENRAA, tlf. 74-627592.
SVEND KOCK JENSEN, gårdej
er, søn af Jenny og Erik Kock
Jensen, gift d. 21.-9.-1974 med
Bente Hansen, omsorgsassistent,
født d. 17.-11.-1952, datter af
Alma og Peter Hansen. Parret
har døtrene: Line, født d. 21.1.-1976 og Mette, født d. 21.9.-1979.
S.K.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1988 fra faderen.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 67,5 ha., heraf 3 ha. skov og 4 ha. eng. Der er for
pagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1898 og 1978, svinestalde fra 1898 og 1948, lade og foderhus begge fra
1978 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 70 ungdyr og 30
slagtekalve af blandet race samt en slagtesvineproduktion på 50 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
På gården er ansat 1 medhjælper.
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FASBROVEJ 20, "FASBRO",
BARSMARK, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-617188.
GUNNAR LILDHOLDT, landmand,
født d. 27.-11.-1941, søn af Ka
ren og Mads Lildholdt, gift d.
11.-2.-1967 med Kirsten Beck,
kontorassistent, født d. 10.-11.1941, datter af Christine og Jo
hannes Beck. Parret har børnene:
Hanne, født d. 13.-3.-1973, Kla
us, født d. 14.-5.-1976 og Steen,
født d. 5.-2.-1980,
G.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1966 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 2 ha. er skov. Der er
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade og maskinhus alle genopført efter brand i 1968, desuden er
der spaltestald fra 1974, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en be
sætning på 37 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
FELSBÆKVEJ 10, "FELSBÆKGÅRD", HOSTRUPSKOV, 6200
AABENRAA, tlf. 74-685297.
PETER FREES, gårdejer, født d.
10.-7.-1944, søn af Gunder og
Jakob Frees, gift d. 28.-2.-1970
med Inge Burgemann, kontorassi
stent, født d. 19.-3.-1957, datter
af Marie og Harald Burgemann.
Parret har børnene: Tina, født d.
16.-8.-1970, Anette, født d. 7.6.-1973 og Henrik, født d. 5.12.-1974.
P.F. overtog gården d. 1.-1.-1975 fra faderen. Nuværende ejer er 7. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1736.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40,9 ha., heraf 1 ha. eng og 2 ha. skov. Der er for
pagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1762 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1955, svinestald fra omkr. 1850, lade fra 1762, maskinhus fra 1986 og
foderhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 50 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 18 årssøer, der sælges 300
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
P.F. ejer desuden et aftægtshus bygget i 1970.

FLENSBORGVEJ 292, "HAR- LUND", SDR. HOSTRUP, 6200 AABENRAA, tlf. 74613465.
EGON JOHANSEN, landmand, født d. 5.-8.-1940, søn af Hansine og Christian P. Jo
hansen, gift d. 29.-5.-1965 med Maren Kristiansen, kantinemedhjælper, født d. 28.11.-1941, datter af Anna og Albert Kristiansen.
E.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1965 fra faderen,
som købte gården i 1931.
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40,4 ha., heraf tilkøbt 23,8 ha.
Der er forpagtet 11,1 ha.
"Harlund"s stuehus er opført i
1931 restaureret fra 1971-72 og
tilbygget i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1931 til
bygget i 1973-74, svinestald fra
1931 ombygget til køer i 1966,
lade fra 1931 og maskinhus fra
1976. Gården drives med en be
sætning på 57 kvier er racerne
RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer
og 1 varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FLENSBORGVEJ 312, SDR. HO
STRUP, 6200 AABENRAA, tlf.
74-613524.
FREDERIK PETERSEN, landmand,
født d. 28.-4.-1928, søn af In
geborg og Peter Petersen, gift
d. 16.-4.-1955 med Wilhelmine
Requate, husmor, født 18.-7.1933, datter af Alma og Fritz
Requate. Parret har sønnen Per,
født d. 17.-2.-1962.
F.P. overtog gården i 1962 fra
Jørgen Thomsen. Ejendomsskyld 580.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret indvendig i 1965. Avlsbygningerne be
står af kvæg- og svinestald begge fra omkr. 1860 og indvendig fornyet i 1965, desuden
er der maskinhus fra omkr. 1860. Gården drives med en besætning på 11 årskøer og
ca. 19 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts
korntørreri.
FLENSBORGVEJ 332,
"HED
AGER", SDR. HOSTRUP, 6200
AABENRAA, tlf. 74-613428.
NIS NISSEN HERMANNSEN, land
mand, født d. 6.-9.-1931, søn af
Anna og Enevold Hermannsen
Søst, gift d. 6.-11.-1954 med
Christine Marie Jørgensen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-10.1931, datter af Anna og Johan
nes Jørgensen.
N.N.H. er skoventreprenør. Han

overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Johan Lyck.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 17 ha., heraf 3 ha. mose. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936 og svinestald fra 1936 ombygget til kvæg i 1968. Gården drives med en
besætning på 11 årskøer og 29 ungdyr af racen SDM, desuden er der 5 ponnyer. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 mark
vandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FLENSBORGVEJ 334, "SPANGTOFT", SDR. HOSTRUP, 6200 AABENRAA, tlf. 74613427.
MIMI HANSEN, overassistent, født d. 30.-7.-1952, datter af Helene og Christian
Hansen.
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sen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som har været i
slægtens eje siden 1911.
Ejendomsskyld 910.000. Areal
30,2 ha., heraf ca. 10 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1911 og
restaureret i 1985. Avlsbygninerne består af kvægstald fra 1911
ombygget i 1976 samt svinestald
fra 1911. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion
bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.

FLENSBORGVEJ 340, "HEDE
VANG", SDR. HOSTRUP, 6200
AABENRAA, tlf. 74-613663.
CHRISTIAN PETERSEN, land
mand, født d. 2.-3.-1936, søn af
Anne og Christian Petersen, gift
d. 28.-1.-1961 med Anne Lise
Hansen, husmor, født d. 15.-6.1940, datter af Anne og Hans
Hansen. Parret har børnene:
Hans Christian, født d. 18.-4.1961, Anne Grethe, født d. 2.10.-1963, Poul Erik, født d. 7.7.-1965, Karen Marie, født d.
1.-10.-1967, Svend Anker, født d. 17.-11.-1968, Inge Lise, født d. 28.-11.-1971, Else
Merete, født d. 3.-12.-1972 og Jens Peter, født d. 15.-4.-1974.
C.P. overtog gården d. 1.-8.-1963 fra Elisabeth Callesen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 2 ha. er mose. Der er for
pagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1930 samt maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 16 årskøer og 14
ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 7 årssøer, der sælges 150 smågrise
årligt. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Børnene hjælper til på gården.
GADEDAM 10, "HAVHODGÄRD", BODUM, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617557.
LAURITZ G. JEPSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1940, søn af Elly og Jørgen Jepsen, gift
d. 11.-12.-1965 med Marie Fallesen, medhjælpende hustru, født d. 4.-2.- 1942, datter
af Hjerta og Aage Fallesen. Parret har børnene: Preben, født d. 1.-8.-1966, Jørgen,
født d. 2.-7.-1967 og Lene, født d. 30.-4.-1973.
L.G.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra
faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., 4 ha. er mose og 1 ha.
er skov og sø. Der er forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1850 tilbygget i 1952, svinestald fra 1850 senere ombygget til kostald, i
1973 blev begge stalde ombygget til kostalde, desuden er der maskinhus fra 1982,
foderhus fra 1987 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 års
køer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo, varm lufts korntørreri
samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper.

-440GAMLE LANDEVEJ 15, "BJERGGÄRD", BODUM BJERG, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617239.
LORENS ASMUSSEN, gårdejer,
født d. 16.-6.-1938, søn af Marie
og Christian Asmussen, gift d.
8.-9.-1963 med Birte Lorenzen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-12.-1942, datter af Christine
og Christian Lorenzen. Parret
har børnene: Lorens, født d. 15.10.-1964 og Conni, født d. 26.3.-1969.
L.A. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra Laurits Jepsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47 ha., heraf 8 ha. mose. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1925 genopført efter brand i 1959, kostald og foderhus begge fra 1976,
lade fra omkr. 1912, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 65 årskøer og 65 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
På gården er ansat 1 medhjælper.

GAMMEL RIBEVEJ 130, "HØJVANG", 6200 AABENRAA, tlf. 74-623976.
ARNE G. JENSEN, gårdejer, født d. 8.-12.-1954, søn af Else og Jens Christian Jensen,
gift d. 1.-7.-1978 med Mona Hellesøe, sygehjælper, født d. 22.-5.-1958, datter af Eva
og Niels Hellesøe. Parret har døtrene: Christa, født d. 24.-7.-1979, Sandra, født d.
8.-12.-1981 og Lea, født d. 18.-11.-1987.
A.G.J. er renovationsarbejder og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-4.-1990 fra faderen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 18,3 ha., heraf 3,5 ha. skov og 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1950 samt lade fra omkr. 1930. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer,
der produceres 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.
GAMMEL TINGLEVVEJ 74, "VESTVANG", ENSTED, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613489.
DAGMAR HANSEN, landmand, født d. 4.-8.-1930, datter af Chathrine og Jens Thom
sen. D.H. er enke efter Jørgen Frederik Hansen. Parret fik sønnen Henrik, født d.
5.-1.-1965.
D.H. overtog gården i 1989 fra J.F.H. Gården har været i slægtens eje siden 1953.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 2,5 ha. er mose med græs.
Stuehuset er opført i 1953 og tilbygget i 1967. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1953 samt maskinhus fra 1968. Gården drives med en besætning
på 4 årsammekøer og 16 ungdyr af blandet Simmentalerrace. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og lucerne. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1
kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 skoledreng, desuden hjælper
sønnen til.

GAMMEL TINGLEVVEJ 131, ENSTED, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613672.
BRITTA og HELGE CHRISTIANSEN, landmand/berider.
Parret overtog gården d. 1.-2.-1990 fra Peter Callesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21,5 ha.
Avlsbygningerne består af hønsehuse. Gården drives med en produktion på 5.600 rugehøns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo
og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.

-441GL. KIRKEVEJ 24, "LANDAGER",
STUBBÆK MARK, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-613469.
SVEND AAGE THAYSEN, land
mand, født d. 30.-10.-1939, søn
af Chatrine og Hans Thaysen,
gift d. 19.-2.-1966 med Frauke
Christian, medhjælpende hustru,
født d. 23.-12.-1941, datter af
Anni og Johan Christian. Parret
har døtrene: Inga, født d. 18.5.-1967 og Tina, født d. 11.-9.1970.
S.AA.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra
faderen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1931 samt svinestald fra 1931 ændret til køer i 1981. Gården
drives med en besætning på 20 årskøer og 20 ungdyr af racen RDM samt en svinepro
duktion på 2 årssøer, der produceres 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 plansilo og kold lufts
korntørreri.
GL. KIRKEVEJ 31, STUBBÆK MARK, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613317.
ASMUS JEPSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1933, søn af Christine og Jes Jepsen, gift d.
29.-3.-1958 med Jutta Ursula Machmuller, medhjælpende hustru, født d. 18.-10.-1936,
datter af Martha og Julius Machmiiller. Parret har børnene: Jes, født d. 30.-3.-1959
og Gudrun, født d. 21.-9.-1962.
A.J. overtog gården i 1969 fra Ensted Kommune. Gården er oprettet på jord fra "Stubbækgaard" og "Tinggård" i Stubbæk.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf 1 ha. skov og 4,5 ha. mose. Der er bortforpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1979.

HADERSLEVVEJ 265, "FLAD
STEN", FLADSTEN, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-625242.
IB HANSEN, gårdejer, født d.
12.-10.-1937, søn af Karen og
Hans Hansen, gift d. 9.-1.-1960
med Annelene Holst, bankfuldmæg
tig, født d. 9.-2.-1938, datter af
Emilie og Hans Holst. Parret har
børnene: Jan, født d. 10.-7.-1960,
Gert, født d. 21.-2.-1962 og Ma
rianne, født d. 12.-2.-1963.
I.H. er teletekniker ved Tele
Sønderjylland. Han overtog gården d. 1.-4.-1980 fra svigerforældrene.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,6 ha., heraf 2,5 ha. løvskov og 3,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1852, svinestald
fra 1920 og lade fra omkr. 1920. Gården drives med en besætning på 27 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation
bruges til markarbejdet.

-wHADERSLEVVE3 273, FLADSTEN,
6200 AABENRAA, tlf. 74-622092.
CHRISTIAN MATTHIESEN, gård
ejer, født d. 21.-4.-1955, søn af
Chirstien Margrethe og Hans Mat
thiesen, gift d. 25.-9.-1982 med
Birgitte Sørensen, medhjælpende
hustru, født d. 6.-8.-1960, datter
af Astrid og Hugo Sørensen. Par
ret har børnene: Susanne, født d.
15.-5.-1982, Betina, født d. 7.11.-1983 og Henning, født d. 7.7.-1986.
Christian Matthiesen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-5.-1982 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1978 og 1987, lade fra 1855, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges 3.500 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation
bruges til markarbejdet.

HADERSLEVVE3 275, "FLAD
STEN", FLADSTEN, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-625048.
PETER 3. DAMM, landmand,
født d. 10.-9.-1937, søn af Marie
og Peter 3. Damm, gift d. 18.5.-1968 med Inge Kaufmann, lin
nedassistent, født d. 8.-2.-1942,
datter af Marie og Hans H. Kauf
mann. Parret har sønnerne: Hen
rik, født d. 27.-4.-1971 og Kar
sten, født d. 6.-3.-1975.
P.3.D. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra
faderen, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 26 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Hele gården er fra 1596, den brændte i 1930 og blev genopført med stuehus, kvæg- og
svinestald samt lade, svinestalden er ombygget til kvæg i 1977, desuden er der ma
skinhus fra 1983. Gården drives med en besætning på 26 årskøer og 54 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo,
plansilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.
HADERSLEVVE3 420, "NØRBYKRO", NØRBY, 6200 AABEN- RAA, tlf. 74-618234.
HENRY ASMUSSEN, landmand, født d. 13.-8.-1938, søn af Marie og Christian Asmussen, gift d. 28.-9.-1963 med Lilly Bruun, medhjælpende hustru, født d. 22.-3.-1940,
datter af Brincha og Emanuel Bruun. Parret har børnene: Conny, født d. 6.-4.-1964,
Vibeke, født d. 6.-4.-1966, 3ohn, født d. 13.-4.-1968 og Carlotte, født d. 26.-6.-1972.
H.A. er kontorchef i en bank. Han overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Kreditforeningen
Danmark.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24,6 ha., heraf 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af hestestald fra 1985 og lade fra
1982. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer, 2 kælvekvier, 1 tyr og 3
kviekalve af racen Limousine samt 10 moderfår, 9 lam og 1 vædder. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.

HEDELØKKE 13, BODUM, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617743.
LARS LORENZEN, landmand, født d. 1.-10.-1923, søn af Marie Magdalene og Carsten
Lorenzen, gift d. 5.-11.-1950 med Ida Rasmussen, medhjælpende hustru, født d.
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13.-6.-1921, datter af Kjestine
og Christian Rasmussen. Parret
har børnene: Kjestine, født d.
12.-7.-1956, Carsten, født d. 5.3.-1958 og Jan, født d. 12.-11.1959.
Lars Lorenzen overtog gården d.
28.-3.-1956.
Ejendomsskyld 380.000. Areal
11,3 ha., heraf 2 ha. mose. Der
er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra
1962. Gården drives med en besætning på 4 årskøer og 2 ungdyr af racen SDM samt 1
årsammeko, desuden er der 40 moderfår. Der es 2 traktorer, 1 plansilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.

HESSELBJERGVEJ 6, "HESSELBJERG", HESSELBJERG, 6230 RØDEKRO, tlf. 74698915.
RASMUS NISSEN, gårdejer, omtales under Barsø Bygade 22, 6200 Aabenraa.
R.N. overtog gården d. 1.-9.-1979 fra Herman Uebel.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 72 ha., heraf 6 ha. eng, 4 ha. mose og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1862 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973, svinestald fra omkr. 1946 senere ombygget til lade samt lade fra 1920.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.
Der er 2 plansiloer.
R.N. ejer også og bor på Barsø Bygade 22, 6200 Aabenraa. "Hesselbjerg", drives med
maskiner fra denne gård.
HØJGADEFORTE 22, "BOESGAARD", LØJT KLOSTER, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617543.
KNUT KRAG, gårdejer, født d.
14.-9.-1940, søn af Marie og
Paul Krag, gift d. 28.-6.-1970
med Jette Sass Hvass, fodplejer,
født d. 28.-6.-1948, datter af Al
ma Emma og Jesle Sass Hvass.
Parret har sønnerne: Paul, født
d. 29.-1.-1972, Michael, født d.
17.-1.-1974 og Henrik, født d.
29.-6.-1977.
K.K. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra for
ældrene. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1920 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en be
sætning på 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.
JAKOBSGÅRDSFORTE 11, "JACOBSGAARD", BARSMARK, 6200 AABENRAA, tlf.
74-617576.
HANS P. KRAG, gårdejer, født d. 24.-4.-1939, søn af Ellen og Jep Krag, gift d. 20.2.-1965 med Karen Margrethe Clausen, medhjælpende hustru, født d. 31.-10.-1940,
datter af Marie og Christian Clausen. Parret har døtrene: Merete, født 28.-4.-1966,
Ellen Marie, født 1.-4.-1969 og Margit, født 30.-5.-1973.
H.P.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra
forældrene. Nuværende ejer er 13. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1523.
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Ejendomsskyld 2.650.000. Areal
62 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 1,5
ha. er skov og 3 ha. er eng med
varigt græs. Der er forpagtet 14
ha.
"Jacobsgaard"s stuehus er opført
i 1852 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923 ombygget til riste
stald i 1968, ungdyrstald fra
1978, svinestald fra 1959, maskin
huse fra 1963 og 1979, foderhuse
fra 1973 og 1983, gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning
på 46 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts
korntørreri. På gården er ansat 1 fodermester og skoleelev.
JØRGENSGÅRD SKOVVEJ
101, "STRAAGAARD", AABÆK, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-625063.
AABÆK EFTERSKOLE.
"Straagaard" drives som ef
terskole med 68 elever,
der kan beskæftiges i for
skellige afdelinger bl.a.
landbrugs-, metal- og sned
ker- værksteder, fiskeri,
gartneri, køkkenafdeling
og syværksted. Efterskolen
startede i 1970, hvor gården blev overtaget fra Gelert Madsen.
Areal 12 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng med græs. Der er forpagtet 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1832 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra omkr. 1912 og senere ombygget til skole, værksted fra
1981, svinestald fra 1983 og drivhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 5
slagtekalve, 20 slagtesvin, 2 heste med føl, 30 får af racen Oxforddown samt 50 høns
og 50 ænder, desuden er der en produktion af æg. Planteproduktionens salgsafgrøder
er grøntsager og blomster. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. Eleverne hjælper til på gården.

KLATTRUPVEJ 37, KLATTRUP,
6200 AABENRAA, tlf. 74-613696.
HANS DAMM, gårdejer, født d.
31.-5.-1937, søn af Anni og Hans
Damm, gift d. 24.-3.-1962 med
Kirsten Lyck, medhjælpende hu
stru, født d. 10.-4.-1937, datver
af Annine og Johan A. Lyck. Par
ret har børnene: Annette, født d.
17.-7.-1965 og Bjarne, født d.
12.-1.-1972.
H.D. har været på Gråsten Land
brugsskole og har været medlem
af bestyrelsen for Aabenraa Landboforening igennem flere år. Han overtog gården d.
1.-3.-1968 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 62,5 ha., heraf tilkøbt 42,5 ha. Der er forpagtet 40
ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af svinestald
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Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 med
hjælper.

KLATTRUPVEJ 60, KLATTRUP,
6200 AABENRAA, tlf. 74-613475.
NIELS JENSEN, gårdejer, født d.
8.-6.-1949, søn af Metha og Nis
Jensen.
N.J. overtog gården d. 1.-8.-1982
fra faderen. Nuværende ejer er
3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1907.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
61 ha., heraf tilkøbt 56 ha., 15
ha. er eng med græs. Der er for
pagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, lade fra 1965 ombygget til kvæg i 1987, maskinhus fra 1978 og foder
hus fra 1975. Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 56 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts korntørreri.
KONGENSGADE 28, "STOLLIGGAARD", STOLLIG, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-621618.
FREDE TOFTKÆR, landmand,
født d. 24.-1.-1941, søn af Marie
og Arild Toftkær, gift d. 7.-3.-1969
med Ellen Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 25.-1.-1948, dat
ter af Marie og Hans Jørgen Jen
sen. Parret har døtrene: Kathri
ne, født d. 31.-7.-1970, Randi,
født d. 15.-4.-1972 og Astrid,
født d. 23.-6.-1978.
F.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra for
ældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1935.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 8 ha. er løvskov og 3 ha.
er eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 tilbygget i
1974, svinestald fra 1969, lade fra 1979, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården
drives med en besætning på 36 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM samt en svine
produktion på 20 årssøer, der sælges 350 smågrise årligt, desuden er der 10 moderfår.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbedet.
KONGENSGADE 100, "BRUNSGAARD", LØJT SKOVBY, 6200 AABENRAA, tlf. 74617162. HANS JESPERSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1925, søn af Marie Helene og
Jørgen Jespersen.
H.J. overtog gården i 1957 fra forældrene, faderen arvede gården efter en onkel.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 43 ha., heraf 2 ha. grusgrav, som nu er fredet.
Stuehuset er opført omkr. 1730 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1925. Gården drives med en svineproduktion på
1 årsso, der produceres 12 slagtesvin årligt, desuden er der 1 årsammeko og 2 siagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til høst.
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KRAGSFORTE 10, "KRAGSGAARD", LØJT SKOVBY, 6200 AABENRAA, tlf. 74617299.
HANS KNUDT KRAG, gårdejer, født d. 18.-8.-1955, søn af Edith og Peter Krag, gift
d. 5.-4.-1980 med Mona Aubæk, sygeplejerske, født d. 4.-11.-1955, datter af Ruth og
Frede Aubæk. Parret har børnene: Jonas, født d. 9.-7.-1984 og Tina, født d. 11.-8.1985.
H.K.K. er produktschef og uddannet cand. agro. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra
faderen. Gården har igennem 15 generationer gået fra far til søn.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 46 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1851 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1921 samt svinestald fra 1960. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo med
tørreri, 1 varm lufts plantørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KRAGSFORTE 14, "KRAGSGÄRD", 6200 AABENRAA, tlf. 74-617598.
HELMUT KRAG, gårdejer, født d. 20.-2.-1928, søn af Sophie og Knudt P. Krag, gift d.
26.-9.-1953 med Erika Dose, medhjælpende hustru, født d. 14.-12.-1928, datter af
Johannes Dose.
H.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-11.-1960 fra for
ældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1523.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 41 ha., heraf 2 ha. løvskov. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1807 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1911 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besæt
ning på 14 ungdyr, 8 årsammekøer og 8 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.

KRAGSFORTE 15, "THIELSGAARD", SKOVBY, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-617164.
HANS MICHAELSEN, gårdejer,
født d. 7.-2.-1945, søn af Hansi
ne og Niels Michaelsen, gift d.
28.-12.-1970 med Runa Johansen,
kontorassistent, født d. 4.-9.1948, datter af Petra og Mads
Johansen. Parret har børnene:
Niels Bo, født d. 8.-8.-1978 og
Christina, født d. 18.-9.-1981.
H.M. har været på Tinglev Land
brugsskole og er medlem af
Kredsledelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 31.-12.-1969 fra faderen. Gården har
været i slægtens eje siden 1875.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 1 ha. er skov og eng. Der
er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1875 tilbygget i 1977, svinestald fra 1875 restaureret i 1965, lade og maskin
hus begge fra 1977, foderhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en besætning på 72 årskøer, 90 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt en
slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts korn
tørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 fodermester.
KRAPPESFORTE 11, "PÄ BJERGET", LØJT KIRKEBY, 6200 AABENRAA, tlf. 74617532.
KNUDT CARL KRAP, gårdejer, født d. 23.-1.-1948, søn af Christine og Hans Krap.
K.C.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra
moderen. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1400.

-wEjendomsskyld 2.100.000.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt
15 ha. Der er forpagtet
7,5 ha.
Stuehuset er opført omkr.
1700 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra omkr.
1750 og lade fra 1910. Går
den drives med en besæt
ning på 25 årskøer og 55
ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri.
Maskinstation bruges til høst.

LINDBJERG SKOVVEJ 7, NØRRESKOV, 6200 AABENRAA, tlf.
74-626013.
MISSE SKOV, gårdejer, født d.
10.-11.-1952, datter af Gurli og
Niels Frederik Skov, gift d. 19.6.-1982 med Leif Petersen, land
mand, født d. 15.-6.-1952, søn af
Karen og Johannes Petersen. Par
ret har døtrene: Mille, født d.
5.-1.-1977, Nanna, født d. 29.4.-1979 og Berit, født d. 29.-11.1982.
L.P. har været på Malling Landbrugsskole. M.S. overtog gården d. 1.-12.-1981 fra
D.L.R.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 19,3 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. udyrkbart græs.
Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og senest restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af
svinestald og maskinhus begge fra 1979-80, lade fra 1974 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges 3.200 smågrise årligt, desuden er
der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer og
andel i mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat
1 skoleelev.
LODDENHØJVEJ 55, "HOLM",
BARSMARK, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-617041.
KAJ HILDEBRANDT, landmand,
født d. 24.-1.-1957, søn af Kathe
og Hans Hildebrandt, gift d. 20.6.-1981 med Marie Kirstine
Krag, apoteksassistent, født d.
26.-6.-1957, datter af Ellen og
Jes Krag. Parret har sønnerne:
Carsten, født d. 13.-3.-1982 og
Christian, født d. 15.-6.-1984.
K.H. arbejder som chauffør og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1986 fra Marie Skov.
Ejendomskyld 800.000. Areal 6 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1850 samt lade fra 1948. Gården drives med en besætning på 6
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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ER", BARSMARK, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-618309.
CHRISTIAN SØBERG LOUSEN,
gårdejer, født d. 4.-11.-1960, søn
af Ester og Heinz Lousen, gift d.
5.-8.-1989 med Marianne Gertsen,
sygeplejerske, født d. 8.-5.-1964,
datter af Maja og Asmus Gert
sen.
C.S.L. er holdleder på Bambo i
Aabenraa og har været på Grå
sten Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-I.-1985 fra Paul Erik Gertsen. Gården har været i M.G.'s slægt fra
omkr. 1600.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,1 ha., der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1842 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1859, kvægstald fra 1978, maskinhus fra 1982 og gylletank. Går
den drives med en besætning på 20 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst.

LODDENHØJVEJ 115, "DAL
HOLDT", BARSMARK, 6200 AA
BENRAA, tlf. 74-618238.
GEORG BRUHN, gårdejer, født
d. 27.-5.-1954, søn af Christine
og Hans Adolf Bruhn, gift d.
26.-5.-1984 med Elke Jürgensen,
speditør, født d. 15.-4.-1957, dat
ter af Anne Christine og Martin
Jürgensen. Parret har børnene:
Elke, født d. 29.-9.-1985 og Ker
stin, født d. 11.-4.-1989.
G.B. har været på Ladelund og Gråsten Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.6.-1987 fra forældrene. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha., 2 ha. er løvskov. Der er
forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1400 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1914 ombygget indvendig til ristestald i 1975, maskinhus fra 1982,
foderhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer,
100 ungdyr og 60 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker og varm lufts plantørreri.
Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat
1 medhjælper.
G.B. ejer og driver også "Ege
bjerg", Loddenhøjvej 180, 6200
Aabenraa. Stuehuset er opført i
1960 og stald i 1964.

LØJT NØRREGADE 52, "TOFTEGAARD", LØJT KIRKEBY, 6200 AABENRAA, tlf.
74-617541.
CARL M. NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1932, søn af Helene og Sigfred Nielsen,
gift d. 10.-6.-1959 med Kirsten Mikkelsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-3.-1937,
datter af Maren og Laurits Mikkelsen. Parret har børnene: Laurits, født d. 16.-3.1960, Lene, født d. 19.-11.-1962 og Anne-Mette, født d. 25.-10.-1969.

-^9C.M.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1959
fra Harald Sørensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 33 ha., heraf 3,5 ha. eng. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1965 og 1975, svinestald fra 1913 løbende moderniseret, lade fra 1954,
maskinhus fra 1974, foderhus fra 1988 og gylletank. Gården drives med en besætning
på 38 årskøer, 12 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 750 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1
medhjælper.

LØJT SØNDERSKOVVEJ 45, SØN
DERSKOV, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-617169.
JES JØRGEN JESSEN, gårdejer,
født d. 7.-7.-1961, søn af Anne
Botilde og Jes L. Jessen.
J.J.J. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 15.-4.-1989 fra moderen. Nu
værende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens
eje siden 1897.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
32,5 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1897 tilbygget med ny kostald i 1976, svinestald fra 1897 senere ombygget
til kvæg, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35
årskøer, 38 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo, plansilo og elopvarmet korntørreri.
Maskinstation bruges til høst.
LØJT SØNDERSKOVVEJ 50,
SØNDERSKOV, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-617303.
JENS CHRISTIAN ASMUSSEN,
landmand, født d. 21.-10.-1946,
søn af Marie og Christian Asmussen, gift d. 30.-10.-1971 med
Inge Holdt, medhjælpende hustru,
født d. 2.-4.-1953, datter af Ma
rie og Jes M. Holdt. Parret har
børnene: Hanne, født d. 25.-2.1977 og Søren, født d. 10.-1.1973.
J.C.A. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1969 fra
forældrene.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 16,6 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og tilbygget med værelser i 1973. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1934 tilbygget i 1984, svinestald fra 1974, lade fra 1977, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 29 årskøer og 35 ungdyr af
blandet race samt en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 380 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og
gasopvarmt korntørreri. Maskinstation bruges til høst.

LØJT SØNDERSKOVVEJ 230, "DOROTHEENHOF", LØJT SØNDERSKOV, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-617175.
JACOB CHRISTIAN JEBSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1960, søn af Dorothea og Hans
Jacob Jebsen, gift d. 28.-6.-1986 med Bodil Simonsen, husmor, født d. 22.-7.-1961,
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datter af Heinrich Simonsen. Parret har datteren Marlene Dorothea, født d. 18.-10.1987. J.C.J. er uddannet landbrugstekniker og akademiøkonom. Han overtog gården i
1980 fra faderen. Gården har været i slægtens eje siden 1922.
Areal 95 ha., heraf tilkøbt 35 ha., 20 ha. er friskov og 10 ha. er frijord. Der er forpagtet 115 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969 ombygget til
kornsilo og maskinhus i 1987, svinestald fra 1934 ombygget til fyrrum og garage i
1987, desuden er der lade fra 1969. Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af Simmentalerkryds. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
gennemløbstørreri samt træfyr. På gården er ansat 2 medhjælpere.
MOSEVEJ 33, "GRANLY", LØJT KIRKEBY, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617898.
NIS JENSEN, landmand, født d. 25.-6.-1952, søn af Anna Jensen.
N.J. er maskinfører på Ensted Værket og har taget kursus på Hoborg Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 17.-5.-1989 fra moderen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 4 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og total ombygget fra 1982-88. Avlsbygningerne består af
løsdriftsstald fra 1983 samt maskin- og foderhuse begge fra 1990. Gården drives med
en besætning på 16 stk. kødkvæg af racen Hereford. Der er 1 traktor.
MØLLEFORTE 15, "BRØDE",
BRØDE, 6200 AABENRAA, tlf.
74- 617194.
LORENS PETER SØNNICHSEN,
gårdejer, født d. 30.-1.-1915, søn
af Marie og Marius Sønnichsen,
gift d. 28.-10.-1943 med Anne
Asmussen, medhjælpende hustru,
født d. 28.-11.-1920, datter af
Bodil og Asmus Asmussen. Parret
har datteren Rita, født d. 14.8.-1957.

L.P.S. overtog gården d. 1.-11.-1952 fra Søren Kåber.
Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 23,7 ha., der er frasolgt 7,3 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1969 og udbygget i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra omkr. 1750 og restaureret med nyt tag i 1929, desuden
er der maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
MØLLEFORTE 20, "TOSHØJ", TOSHØJ, 6200 AABENRAA.
AR VIN JESSEN.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 30 ha., der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1922 og om- og tilbygget i 1968, lade fra 1922, maskinhus fra
1984, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 20 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er varm og kold lufts korntør
reri. "Toshøj" drives af Hans Jørgen Christensen, Dybvighovedvej 190, 6200 Aabenraa.

MØLLEVEJ 14, "LILLEHAVE", LUNDSBJERG, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613258.
HANS OVE SKAU, landmand, født d. 27.-2.-1945, søn af Esther og Hans Skau, gift d.
8.-11.-1969 med Jytte Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 4.-10.-1949, datter af
Helga og Svend Rasmussen. Parret har børnene: Annette, født d. 3.-5.-1971, Helle,
født d. 3.-12.-1972 og Hans Henrik, født d. 15.-10.-1976.
H.O.S. har været på Gråsten Landbrugsskole og har igennem flere år været medlem af
kredsbestyrelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 1.-6.-1976 fra faderen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1906.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 5 ha. er skov. Der er
forpagtet 11 ha.
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"Lillehave"s stuehus er opført i
1904 og senest restaureret i
1978. Avlsbygingerne består af
kvægstald fra 1904 og svinestald
fra 1939 begge restaureret i
1976, lade fra 1916 udvidet i
1951 og 2 siloer. Gården drives
med en besætning på 43 årskøer,
40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM samt en slagtesvineproduktion på 70 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
NØRBYVEJ 88, "SILLEHOEL", SILLEHOEL, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617373.
HANS FREDERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1929, søn af Anne Marie og
Hans Thomsen Andersen, gift d. 3.-7.-1959 med Kirstine Korsholm Billund, sygeplejer
ske, født d. 16.-6.-1936, datter af Marie og K. P. P. Billund. Parret har børnene: Hans
Jørgen, født d. 25.-3.-1960, Anne Marie, født d. 29.-8.-1961 og Jens Peter, født d.
12.-6.-1965.
H.F.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-10.-1968 fra
faderen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 3,5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1912 samt lade fra 1912 ombygget til svin i 1978. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 trakor, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts korntørreri.
NØRBYVEJ 105, NØRBY, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617077.
FALLE NISSEN LILDHOLDT,
gårdejer, født d. 6.-11.-1921, søn
af Sophie og Mads Lildholdt.
F.N.L. har børnene: Torben, født
d. 13.-10.-1946, Mette, født d.
16.-11.-1948 og Hanne, født d.
18.-11.-1955.
F.N.L. er dyrlæge. Han overtog
gården d. 10.-2.-1965 fra fade
ren. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som har været
i slægtens eje siden 1876.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha., heraf 20 ha. grantræer og 10 ha. løvskov. Der
er bortforpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og senest restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1876. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af juletræer og pyntegrønt. Der er 1 traktor. På gården er ansat
1 deltidsmedhjælper.

RISE HJARUP BYGADE 51, RISE-HJARUP, 6200 AABENRAA.
JES JEPSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 5.-4.-1932, søn af Erika og Jep J. Schmidt,
gift d. 5.-4.-1957 med Anne Margrete Damm, medhjælpende hustru, født d. 27.-12.1934, datter af Midde og Peter J. Damm. Parret har børnene: Martin, født d. 29.8.-1959, Jep, født d. 18.-4.-1960 og Peter, født d. 7.-1.-1969.
J.J.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1976 fra fa
deren. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1781. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 52 ha., heraf 10 ha. skov og 10 ha. eng.
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1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er plansilo og varm lufts plantørreri.
De gamle bygninger er solgt, og nye bygningerne er opført udenfor byen i 1987.
Gården drives sammen med forpagtningen af en anden ejendom, hertil hører 4 trak
torer, 1 mejetærsker m.m.

RUNDEMØLLEVEJ 150, LØJT,
6200 AABENRAA.
HANS CARSTEN LASSEN, land
mand, født d. 4.-6.-1942, søn af
Marie og Jes Lassen, gift d.
9.-7.-1966 med Thea Johannsen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-2.-1945, datter af Johanne og
Johan Peter Johannsen. Parret
har sønnerne: Henning, født d.
18.-12.-1966 og Michael, født d.
2.-9.-1969.

H.C.L. overtog gården d. 1.-5.-1971 fra faderen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1938 ombygget til gylle i 1985, svinestald fra 1952, maskinhus fra 1980, lade
og gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 40 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 1 årsso og 1 hest. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
RØLLUM BYGADE 33, RØLLUM, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613677.
OTTO PETERSEN, landmand, født d. 13.-11.-1941, søn af Jørgine og Jørgen Petersen,
gift d. 19.-2.-1966 med Bodil Heissel, landmand, født d. 6.-5.-1943, datter af Catrine
og Peter Heissel. Parret har datteren Lene, født d. 5.-9.-1974.
O.P. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Christian Petersen. Gården har været i slægtens
eje fra omkr. 1700.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 41 ha., 1 ha. er skov og 10 ha. er
mose. Stuehuset er opført før 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1975, lade fra 1867 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en be
sætning på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og gasopvarmet korntørreri. Maskinstation
bruges til høst.
RØLLUM BYGADE 53, "RØLLUMGÅRD", RØLLUM, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-613359.
PETER FESTERSEN, gårdejer,
søn af Dosine og Jacob Fester
sen. P.F. har børnene: Birgit,
født d. 11.-4.-1957 og Jacob,
født d. 17.-11.-1959.
P.F. overtog gården d. 1.-7.-1962
fra moderen. Nuværende ejer er
5. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal
113 ha., heraf tilkøbt 13 ha., 10 ha. er skov og ca. 10 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1899, svinestald
og lade begge fra 1908, hønsehus fra 1988 og maskinhus fra 1978. Gården drives med
en besætning på 10 årsammekøer og 20 ungdyr af blandet race samt en kyllingeproduktion på 240.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1
medhjælper.
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GÅRD", RØLLUM SKOV, 6200
AABENRAA, tlf. 74-613458.
ANDREAS STRIIB NIELSEN,
gårdejer, født d. 10.-3.-1932, søn
af Johanne og Anton Karl Niel
sen, gift d. 2.-5.-1959 med Ingrid
Daabeck, medhjælpende hustru,
født d. 19.-10.-1937, datter af
Helene og Frederik Frederiksen
Daabeck. Parret har børnene:
Lene, født d. 20.-4.-1960, Hanne,
født d. 11.-8.-1963 og Mogens, født d. 29.-1.-1968.
A.S.N. overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Chresten Eriksen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26,8 ha., heraf tilkøbt 13 ha., 3,5 ha. er mose. Der er
forpagtet 73 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1887 og senest restaureret i 1966. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1887, svinestalde fra 1967, 1979 og 1984, lade og maskinhus begge
fra 1984 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der
produceres 950 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rotorharve, kornsilo og varm lufts korn
tørreri.
RØLLUM SKOVVEJ 45, "HØJHOLTGÅRD", RØLLUM NØRREMARK, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-613851.
HANS UVE THOMSEN, landmand, født d. 18.-7.-1954, søn af Dorthea og Jørgen Thom
sen, gift d. 11.-5.-1982 med Elke Juhler, medhjælpende hustru, født d. 23.-11.-1953,
datter af Kæthe og Peter Juhler. Parret har børnene: Tanja, født d. 4.-2.-1982, Mar
git, født d. 11.-4.-1983 og Jørgen, født d. 17.-2.-1986.
H.U.T. har været på Gråsten Landbrugsskole og er kredsrepræsentant for M.D. Food.
Han overtog gården d. 1.-2.-1978 fra moderen.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 77,5 ha., heraf tilkøbt 19,6 ha., 11,5 ha. er skov og
10,5 er mose. Der er forpagtet 64 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1978, maskinhus fra 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en be
sætning på 102 årskøer, 110 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og
1 skoleelev.
SANDSKÆRVEJ 155, "HELLETSHAVE", LØJT NØRRESKOV,
6200 AABENRAA, tlf. 74-617943.
NIELS PEDER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 17.-10.-1938,
søn af Signe og Svend Aage Ras
mussen, gift d. 26.-5.-1967 med
Kirsten Margrethe Barslev, lærer,
født d. 21.-7.-1944, datter af
Astrid og Johs. Barslev. Parret
har børnene: Ane Marie, født d.
15.-4.- 1970, Esben, født d. 31.1.-1972, Signe Johanne, født d.
8.-2.-1980 og Tyge, født d. 10.-7.-1982. N.P.R. er landbrugskonsulent på Landbrugscen
tret i Sønderborg, han er været på Dalum Landbrugsskole og er konsulentuddannet på
Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.310.000. Areal 28 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
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teproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
N.P.R. ejer desuden bygningerne på Sandskærvej 585, 6200 Aabenraa.
SDR. HOSTRUP BYGADE 8, "ELMETOFT", SDR. HOSTRUP, 6200 AABENRAA, tlf.
74-613716.
KAREN BACH og HANS JØRGEN NIELSEN, gårdejere. H.J.N. er født d. 29.-12.-1949,
søn af Elisabeth og Andreas Nielsen, gift d. 19.-8.-1978 med K.B., født d. 17.-5.-1951,
datter af Margrethe og Peter Bach. Parret har sønnen Anders, født d. 6.-12.-1979.
H.J.N. er mekaniker, og K.B. er bankassistent. Parret overtog gården d. 1.-6.-1986 fra
K.B.'s fader. Nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slægten
Bachs eje siden 1908.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 80 ha., heraf 19 ha. skov og 2 ha. mose. Der er for
pagtet 7 ha. og 12 ha. græs er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1848 genopført efter brand i 1943, svinestald fra 1959 samt kombineret lade og
maskinhus fra omkr. 1900 restaureret i 1986. Gården drives med en svineproduktion på
4 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt, desuden er der 5 slagtekalve af racen
SDM samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø, ærter og raps. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri.

SDR. HOSTRUP BYGADE 22,
SDR. HOSTRUP, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-613396.
ELISABETH NIELSEN, landmand,
født d. 28.-3.-1924, datter Anne
Marie og Wilhelm Schmidt, gift
d. 15.-7.-1949 med Andreas Niel
sen, landmand, født d. 17.-4.1924, søn af Margrethe og Hans
Nielsen. A.N. døde i 1986. Parret
fik børnene: Hans Jørgen, født d.
29.-12.-1949, Margit, født d. 9.7.-1953 og Karen Margrethe,
født d. 16.-9.-1961. A.N. overtog gården i 1956 fra faderen, som købte den i 1928,
siden 1986 har E.N. drevet den alene, da hun blev enke.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 34 ha., heraf 9 ha. skov og 2 ha. mose. Der er bort
forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1741 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af bøgetræ. Der er kornsilo og kold lufts korntørreri.
E.N. ejer desuden et aftægtshus på Sdr. Hostrup Bygade 20, 6200 Aabenraa.
SDR. HOSTRUP BYGADE 25,
SDR. HOSTRUP, 6200 AABEN
RAA, tlf. 74-613778.
ALBERT LORENZEN, gårdejer,
født d. 26.-8.-1931, søn af Anne
Cathrine og Albert Lorenzen,
gift d. 7.-11.-1959 med Helga
Elisabeth Laas, medhjælpende hu
stru, født d. 7.-6.-1941, datter
af Ellen Marie og Heinrich Laas.
Parret har børnene: Ellen Marie,
født d. 4.-12.-1960 og Kenneth,
født d. 8.-2.-1963.
A.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1958 fra
August Nielsen.
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Ejendomsskyld 785.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 1 ha. er mose. Der er for
pagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og tilbygget. Avlsbygningerne består kombineret kvæg- og
svinestald fra 1923 ombygget til svin i 1966 og 1974, lade fra 1974 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 200 smågrise og 400
slagtesvin årligt, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til høst.

SDR. HOSTRUP BYGADE 52,
SDR. HOSTRUP, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-613545.
BENNY PETERSEN, gårdejer,
født d. 22.-11.-1947, søn af Anne
Chatrine og Henrik Petersen,
gift d. 17.-5.-1975 med Astrid
Thomsen, lærer, født d. 6.-1.1949, datter af Ingeborg og Pe
ter Thomsen. Parret har børnene:
Søren, født d. 1.-2.-1978 og Kir
sten Cecilie, født d. 10.-1.-1987.
B.P. er lærer på landbrugsskole
og har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1976 fra svigerfaderen.
Nuværende ejer er 8. generation

på gården, som har været i slægtens eje siden 1750.
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 42 ha., 6 ha. er skov og ca. 3 ha.
er mose. Der er forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1839 ombygget til
svin i 1977, gammel stuehus ombygget til svin i 1979, svinestald fra 1979-80, lade fra
1839, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70
årssøer, der produceres 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps, rajgræs og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo
samt varm og kold lufts korntørreri.
SDR. HOSTRUP BYGADE 64,
"ØSTERGÅRD", SDR. HOSTRUP,
6200 AABENRAA, tlf. 74-613357.
NIELS HØJ ROSSEN, gårdejer,
født d. 16.-2.-1946, søn af Caro
line og Nis Peter Rossen, gift d.
11.-5.-1968 med Birgit Schmidt,
medhjælpende hustru, født d.
22.-4.-1946, datter af Kathrine
og Jacob Schmidt. Parret har
børnene: Hanne, født d. 20.-10.1968 og Jacob, født 23.-10.-1974.
N.H.R. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra
svigerfaderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1923.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 5,2 ha., 2 ha. er bøgeskov og
1,3 ha. er mose. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1923, svinestald fra 1923 ombygget til kvæg i 1976, maskinhus fra
1978, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 35 års
køer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo, gasopvarmet korntørreri samt halmfyr.
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tlf. 74-613437.
ERIK FAUDEL, gårdejer, født d. 3.-7.-1954, søn af Marga og Carl Faudel, gift d.
30.-7.-1977 med Eva Fink, sygeplejerske, født d. 15.-10.-1955, datter af Grethe og
Helge Fink. Parret har børnene: Rasmus, født d. 6.-12.-1978, Mette, født d. 22.-5.1981, Morten, født d. 28.-3.-1984 og Mads, født d. 12.-10.-1986.
E.F. har været på Gråsten og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.8.-1979 fra Christian Clausen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og restaureret indvendig efter brand i 1987. Avlsbygninger
ne består af farestald fra 1979, drægtighesstald fra 1983, slagtesvinestald fra 1987,
lade fra 1953, 2 gastætte siloer og 1 gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 120 årssøer, der produceres 2.400 slagtesvin årligt samt en besætning på 80 får.
Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til mejetærskning.
SDR. HOSTRUP ØSTERGADE 40, "SNELSKÆR", SDR. HOSTRUP, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-613309.
JØRGEN FROM-ERIKSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1937, søn af Ester og Thomas Erik
sen. J.F.E. har børnene: Hanne, født d. 30.-5.-1964 og Peter, født d. 24.-10.-1966.
J.F.E. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Jes
P. Hansen.
Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 120 ha., heraf 38 ha. grusgrav og 12 ha. eng. Der er
forpagtet 33 ha., og 12,6 ha. græs er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1901 ombygget til svin i 1973, svinestalde fra 1855 og 1979, lade fra 1901 og
maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo og 2 varm lufts korntørrerier. På gården er ansat 1 mand 3
mdr. i høst.

SKARREVVEJ 75, SKOVBY MARK, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617844.
NORMAN JEPSEN, landmand, født d. 23.-12.-1962, søn af Gerda og Peter Jepsen, gift
d. 21.-5.-1988 med Hanne Krabbe, landbrugstekniker, født d. 5.-3.-1960, datter af Eli
og Jørgen Krabbe. Parret har børnene: Nikolaj, født d. 29.-8.-1988 og Anna, født d.
22.-8.-1990.
N.J. er uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården d. 20.-4.-1989 fra Sønnich
Sønnichsen.
Ejendomsskyld 1.740.000. Areal 10,5 ha., der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1949 senere ombygget til svin, svinestalde fra 1966 og 1980, maskinhus fra
1979, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 136 årssøer,
der sælges 2.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker og 1 varm lufts korntørreri. Maskinstation bruges til
gylleudkørsel og indkørsel af halm.

SKARREVVEJ 104, SKOVBY
MARK, 6200 AABENRAA, tlf.
74-618329.
JES M. KRAG, gårdejer, født d.
2.-7.-1920, søn af Marie K. og
Carl Johs. Krag, gift d. 30.-9.1954 med Elna Schleef, medhjæl
pende hustru, født d. 24.-2.-1931,
datter af Ella og Heinrich Schle
ef. Parret har børnene: Carl
Johs., født d. 17.-9.-1955, Marie,
født d. 26.-6.-1957 og Ellen, født
d. 7.-5.-1961.
J.M.K. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Christian Fåborg.

-457-

Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 38 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1935. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Maskinstation bruges til markarbejdet.
SKARREVVEJ 260, "FOLDBJERG", SKOVBY MARK, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617152.
THEODOR WARMING OLESEN, landmand, født d. 4.-4.-1935, søn af Marie og Otto
Olesen, gift d. 24.-7.-1965 med Inge Marie Flensburg, sygeplejerske, født d. 17.-9.1941, datter af Elna og Thomas Flensburg. Parret har børnene: Mette, født d. 19.-2.1969, Karsten, født d. 2.-5.-1972 og Anders, født d. 16.-5.-1977.
T.W.O. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra faderen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 5 ha. er skov og mose.
Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934 senere ombygget til svin, svinestalde fra 1975 og 1977, lade fra 1978,
maskinhus fra 1965 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer,
der produceres 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts korntørreri samt halm
fyr. T.W.O. ejer og driver også Dyrehave 91, 6200 Aabenraa, den er på 20 ha.

SKOVBY BYGADE 15, "SKIPPERGÅRD", LØJT SKOVBY, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617596.
CARL JOHANNES KRAG, land
mand, født d. 17.-9.-1955, søn af
Elna og Jes M. Krag.
C.J.K. har været på Gråsten og
Ladelund Landbrugsskoler, han er
medlem af bestyrelsen for Aaben
raa Amts Landboforening. Han
overtog gården d. 1.-8.-1983 fra
faderen. Gården har været i slæg
tens eje fra omkr. 1600.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er forpagtet 85 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1740 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1850 ombygget til kalve i 1988-89, kostald fra 1977 udvidet i 1979 og 1983,
svinestalde fra 1963 og 1965, halmlade fra 1975, lade fra omkr. 1850 ombygget i
1963, maskinhus fra 1989, foderhus fra 1985, gylletank og indendørs køresilo. Gården
drives med en besætning på 130 årskøer, 225 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM
samt 6 årsammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og frøgræs. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plantørreri, varm lufts korn
tørreri samt gastæt kornsilo. På gården er ansat 1 fodermester, 2 medhjælpere og 2
skoleelever.
C.J.K. ejer og driver også "Brunsgård", Kongensgade 106, Skovby, 6200 Aabenraa.

SKOVBYVEJ 30, BJERGHOLT, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617594.
SVEND PETER LAURITZEN, landmand, født d. 31.-7.-1942, søn af Margrethe og Al
bert Lauritzen, gift d. 16.-4.-1986 med Lone Andersen, pædagogmedhjælper, født d.
26.-1.-1945, datter af Else og Jens Paulsen.
S.P.L. er tankvognschauffør ved M.D. Food, han har været på Gråsten Landbrugsskole,
er formand for Hegnssynet i Aabenraa Kommune og er i bestyrelsen for Venstre i
Aabenraa Kommune. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra forældrene.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15,8 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1938, svinestalde fra 1938 og 1962 samt maskinhus fra 1967.
Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres 220 slagtesvin
årligt, desuden er der 4 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts korntørreri.
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GEBJERG", SKOVBY, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617170.
MATHIAS PETERSEN, gård
ejer, født d. 2.-12.-1955,
søn af Vera og Andreas
Petersen, gift d. 13.-3.1987 med Susan Jepsen,
medhjælpende hustru, født
d. 15.-3.-1955, datter af
Rita og Verner Jepsen. Par
ret har sønnen Jon, født d.
31.-10.-1976.
M.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.-4.-1986 fra for
ældrene. Ejendomsskyld 6.400.000. Areal 110 ha., heraf 12 ha. skov samt 12 ha. mose
og eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1972, svinestalde fra 1974 og 1976, lade fra 1976, gylletanke og udendørs
køresilo. Gården drives med en besætning på 115 årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 115 årssøer, der produceres 2.100 slag
tesvin årligt, desuden er der 11 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts korntørreri. På gården er
ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.
SKØLSIGVEJ 27, "SKØLSIG", NØRBY, 6200 AABENRAA, tlf. 74-617158.
THEODOR THOMSEN, landmand, født d. 12.-12.-1921, søn af Botilde og Thomas Thom
sen, gift d. 28.-7.-1946 med Meta Marie Nissen, pensionist, født d. 22.-2.-1923, datter
af Gudny og Nis Nissen. Parret har sønnerne: Nis, født d. 10.-4.-1950 og Thomas, født
d. 29.-9.-1951.
T.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra sviger
moderen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er frasolgt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914 tilbygget senest i 1962, svinestald og lade begge fra 1914 samt maskin
hus fra 1953. Gården drives med en besætning på 80 ungdyr af blandet race. Der er 1
traktor.
SNORHAVEVEJ 46, LØJT SKOV
BY, 6200 AABENRAA, tlf. 74617314.
BONI N. ERNST, landmand, født
d. 8.-10.-1912, søn af Anne Chatrine Marie og Peter Nicolaisen
Ernst, gift d. 5.-4.-1941 med Petrea Jørgensen, medhjælpende hu
stru, født d. 7.-9.-1917, datter
af Anna og Jørgen Jørgensen.
Parret har børnene: Ejner, født
d. 23.-8.-1942, Ole, født d. 8.8.-1946 og Annette, født d. 5.2.-1952. B.N.E. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er fhv. formand for Løjt
Ungdomsforening, fhv. formand for Kontrolforeningen og for Danske Samfund. Han
overtog gården d. 1.-4.-1946 fra enkefrue Mathilde Sønnichsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og tagetagen er fornyet i 1912 efter brand. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra omkr. 1870 tilbygget i 1951, svinestald fra 1951 og
lade fra 1961. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts korntørreri.
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SPRAMSHUSE, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-617582.
IVAR LYCKE, gårdejer, født d.
1.-7.-1957, søn af Kristine og
Peter Lycke, bor sammen med
Karen Brande, møbelhandler, dat
ter af Ester og dens Brande.
I.L. er postbud, han har været på
Gråsten og Ladelund landbrugssko
ler samt været på en 2 årig ud
veksling i USA, han er formand
for Aabenraa og Omegns Folkedansere. Han overtog gården d. 1.-8.-1988 fra faderen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr.
1933. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 41,7 ha., heraf 5 ha. eng og 4 ha. skov. De 5 ha.
eng er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1935 moderniseret i 1960, svinestald fra 1960 og lade fra 1935. Der er
5 gæs. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, græsfrø og
raps. Der er 3 traktorer, 1 plansilo og gasopvarmet gennemløbstørreri. Maskinstation
bruges til høst.

SPRAMSHUSEVE3 119, SPRAMSHUSE, 6200 AABENRAA.
PETER 3EPSEN SCHMIDT, gårdejer, født 7.-1.-1969, søn af Anni og 3es 3. Schmidt.
P.3.S. er under uddannelse som landmand og har været på Gråsten Landbrugsskole.
Han overtog gården i 1986 i forbindelse med en jordomlægning.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33,6 ha., heraf 18 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn og raps.
Ejendommen drives foreløbigt af P.3.S.'s fader i forbindelse med en anden ejendom.
STOLLIGVE3 14, "VENNESMINDE", STOLLIG, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-630607.
KRESTEN PETERSEN, gårdejer,
søn af Louise og Nis Petersen,
gift d. 15.-3.-1969 med Ingrid
Kristine Sørensen, husmor, født
d. 10.-9.-1942, datter af Margre
the og Søren H. Sørensen.
K.P. arbejder ved Aabenraa Kom
mune og har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-6.-1966 fra forældrene.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 0,5 ha. er skov. 3orden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, svinestald fra 1940 og maskinhus fra 1975. Der er 2 traktorer, 1 varm
lufts korntørreri samt halmfyr.
K.P. ejer desuden et aftægtshus på Stolligvej 12, 6200 Aabenraa. Halvdelen af stald
bygningen på "Vennesminde" er udlejet til en rideskole.

STOLLIGVE3 54,
PETER THAYSEN,
gift d. 14.-5.-1988
datter af Tove og
1990.

"WALHALLA", STOLLIG, 620 AABENRAA, tlf. 74-627199.
forpagter, født d. 5.-4.-1960, søn af Erika og Christian Thaysen,
med Solvej Thinggaard, landbrugstekniker, født d. 16.-1.-1959,
Hans Peter Tinggaard. Parret har sønnen Daniel, født d. 24.-4.-
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brugstekniker. Han har forpagtet
gården siden d. 1.-7.-1989 fra
faderen. Gården har været i slæg
tens eje i 4 generationer.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal
53,2 ha., heraf 6 ha. skov og 9
ha. eng. Der er forpagtet 1 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1854 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvæg- og svinestald samt foderhus alle fra 1854 og restaureret med ny skalmur i 1972 samt maskin
huse fra 1975 og 1980. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer, 30 ung
dyr og 100 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 kornsilo, varm lufts plantørreri samt træ- og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst og gylleudkørsel.
STUBBÆKVEJ 13, "BÆKHAVE", SDR. HOSTRUP, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613370.
AKSEL LARSEN, landmand, født d. 3.-8.-1929, søn af Eleonora og Julius Larsen, gift
d. 18.-11.-1954 med Marie Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-2.-1936, datter
af Marie og Fritz Thomsen. Parret har datteren Merete, født d. 17.-1.-1960.
A.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1954 fra
Peter Thomsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, svinestald
fra 1936 ombygget til køer i 1974 samt maskinhus fra 1972. Gården drives med en be
sætning på 21 årskøer og 19 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.

STYRTOM BYGADE 51, "HELENESMINDE", STYRTOM, 6200 AABENRAA, tlf. 74624629.
SVEND ØSTERGÅRD, landmand, født d. 31.-7.-1941, søn af Mette og Marinus Øster
gård, gift d. 25.-3.-1966 med Edith Klitgård Hansen, medhjælpende hustru, født d.
8.-5.-1936, datter af Sine og Harthmann Hansen. Parret har sønnerne: Claus, født d.
14.-8.-1967 og Jesper, født d. 21.-9.-1970.
S.Ø. er forstander. Han overtog gåden d. 1.-5.-1984 fra Gerda og Georg Thomsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 19 ha., heraf 2,5 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1868 og restaureret fra 1988-89. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1868, minkhaller fra 1985, 1986 og 1987 samt
maskinhus fra 1985. Gården drives med en bestand på 870 minktæver, desuden er der
3 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og lucerne. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.
På gården er ansat 1 skoleelev.

SØNDERBORGVEJ 17, "ENGHA
VE", SDR. HOSTRUP, 6200 AA
BENRAA, tlf. 74-613348.
HANS HANSEN, landmand, født
d. 15.-11.-1934, søn af Margre
the og Nicolaj K. Hansen, gift d.
27.-10.-1956 med Ingrid Hoeg,
medhjælpende hustru, født d.
27.-3.-1936, datter af Marie Mag
dalene og Hans Peter Hoeg. Par
ret har sønnerne: Jan, født d.
26.-5.-1958, Benny, født d. 28.10.-1962 og Allan, født d. 17.5.-1972. H.H. overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Lorenz Nielsen.
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Ejendomsskyld 730.000. Areal 8 ha., der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939 ændret til svin i 1980, svinestald fra 1972, lader fra 1939 og 1980 samt
maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 32 årssøer, der sælges
500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 tårnsilo og gasopvarmet korntørreri.
SØNDERBORGVEJ 91, "RØRDAM", SDR. HOSTRUP, 6200 AABENRAA, tlf. 74613713.
SØREN JENSEN, direktør, født d. 9.-7.-1943, søn af Edith og Søren Frede Jensen, gift
d. 27.-9.-1969 med Annelise Baad Christensen, handelslærer, født d. 3.-12.-1943, dat
ter af Ellen og Lauritz Christensen. Parret har børnene: Pierre, født d. 14.-9.-1963,
Jane, født d. 18.-7.-1970 og Louise, født d. 1.-7.-1971.
S.J. overtog gården i 1976 fra Thomas Sørensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 14 ha., heraf 4,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1937 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af lade fra
1980. Gården drives med en besætning på 17 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo, kold lufts korntørreri samt halmfyr.

SØNDERSKOVVEJ 161, SØNDER
SKOV, 6200 AABENRAA, tlf. 74623162.
MARIE LANGSVAGER, pensionist,
født d. 21.-11.-1932, datter af
Marie og Hans Møller, gift d.
21.-6.-1951 med Carl Langsvager,
gartner. Parret har børnene: Jyt
te, født d. 20.-10.-1952, Ulla,
født d. 13.-3.-1958 og Hans Ove,
født d. 19.-11.-1962.
M.L. er rideskoleleder. Hun over
tog gården d. 1.-12.-1969 fra
Johannes Andersen. Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 12,5 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1944. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1944 ombygget til
heste i 1973, hestestald fra 1987 og ridehus fra 1975. Gården drives som rideskole
med 25 heste, desuden er der opstaldet 30 heste. Der er 2 traktorer, og maskinstation
bruges til markarbejdet. De 2 døtre hjælper til på gården.
TINGLEVVEJ 130, "SKOVVANG",
Arup, 6200 aabenraa, tlf.
74-613360.
HANS CHRISTIAN MADSEN,
gårdejer, født d. 29.-3.-1931, søn
af Sofie og Marius Madsen, gift
d. 20.-12.-1956 med Mariane
Wind, medhjælpende hustru, født
d. 19.-11.-1932, datter af Ceci
lie og Paul Wind. Parret har bør
nene: Paul Kim, født d. 9.-2.1958, Bent Evert, født d. 25.-5.1959, Kurt Bo, født d. 22.-3.-1961, Hans Ole, født d. 2.-11.-1963, Kaj Verner, født d.
21.-10.-1964, Lissi Marianne, født d. 11.-5.-1966 og Per Christian, født d. 4.-2.-1970.
H.C.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-12.-1956 fra
Christian Wolf. Ejendomsskyld 790.000. Areal 16,2 ha., heraf 1 ha. skov. Der er for
pagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1942, lader fra 1942 og 1962 samt maskinhus fra 1971. Gården drives
med en besætning på 12 årskøer og 16 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion
på 25 årssøer, der sælges 500 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og kold lufts korntørreri.
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T1NGLEVVEJ 452, "KATHRINEGAARD", TORP, 6200 AABENRAA, tlf. 74-646428.
THORBJØRN STAUGÄRD, gårdejer, født d. 6.-7.-1956, søn af Ingeborg og Svend An
ker Staugård, gift d. 8.-10.-1988 med Birgitte Nissen, landbrugstekniker, født d. 3.6.-1957, datter af Asta og Andreas Nissen. Parret har børnene: Pernille, født d. 10.7.-1978, Nicolaj, født d. 12.-8.-1979 og Benjamin, født d. 5.-10.-1987.
T.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra fade
ren. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1912. Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 60,9 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 5 ha. er skov. Der
er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende restaureret, desuden er der medhjælper
bolig fra 1989. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1860, 1973 og 1982, maskin
hus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning på 54 årskøer, 55 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 12 moderfår og 2 heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærkser, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
TORP BYGADE 10, "ENGGÅRD", TORP, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613906.
FRITZ SØNDERSKOV, maskinmester, født d. 15.-6.-1951, søn af Pauline og Ejvind Søn
derskov, gift d. 30.-7.-1977 med Birte Trane, medhjælpende hustru, født d. 24.-3.1950, datter af Karen og Børge Trane. Parret har sønnerne: Dan, født d. 18.-7.-1976,
Ebbe, født d. 20.-11.-1980 og Uffe, født d. 28.-6.-1984.
F.S. overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Christian Hansen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 16,8 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1911 fornyet i 1968, svinestald fra 1968, lade fra 1911 og maskinhus fra
1980. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 650 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og gasopvarmet korntørreri.

TORP BYGADE 16, "ELMEGÅRD",
TORP, 6200 AABENRAA, tlf.
74-613965.
VERNER BECK, gårdejer, født d.
1.-5.-1952, søn af Cilie og Hans
Jensen, gift d. 22.-8.-1979 med
Bente Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 24.-10.-1956, datter
af Erna og Elias Norland Jensen.
Parret har børnene: Sara, født d.
6.-3.-1980, Anne-Marie, født d.
13.-10.-1981, Bjarke, født d. 18.1.-1983 og Naja, født 30.-5.-1989.
V.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, Han overtog gården d. 1.-2.-1983
fra Johan Peter Petersen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 42,5 ha., heraf 2 ha. skov og 0,5 ha. mose. Der er
forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført i omkr. 1780 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1954 ombygget i 1983, maskinhus fra 1986 og foderhus fra 1990. Gården
drives med en besætning på 40 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

TORP BYGADE 20A, "ENGTOFTE", TORP, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613280.
HANS H. PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1935, søn af Chatrine og Frederik Peter
sen, gift d. 24.-8.-1972 med Anne Lise Krag Sørensen, bankassistent, født d. 27.5.-1939, datter af Viola og Thomas Krag Sørensen. Parret har børnene: Vibeke, født d.
28.-9.-1973 og Kristian, født d. 22.-11.-1975.
H.H.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra
faderen. Gården har været i slægtens eje siden ca. 1.500.
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heraf 1 ha. skov og 4 ha. mose. Der er
forpagtet 5 ha.
"Engtofte"s stuehus er opført i 1742 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvæstald fra 1975, lade fra
1912, maskinhuse fra 1972 og 1986 samt
gylletank. Gården drives med en besæt
ning på 36 åskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til markarbejdet. Børnene hjæper til på gården.

TRINDTOFT 2, BODUM, 6200
AABENRAA, tlf. 74-617285.
HANS THOMSEN, landmand, søn
af Marie og Peter Thomsen.
H.T. overtog gården i 1970 fra
faderen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har
været i slægtens eje fra omkr.
1900.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 19
ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1856 og lø
bende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1921, svinestald fra 1921 bruges idag til ungkvæg, maskinhus fra 1980 og foderhus fra 1965. Går
den drives med en besætning på 15 årskøer, 15 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og varm lufts
korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
VARNÆSVEJ 35, "LAKSMØLLE",
HOSTRUPSKOV, 6200 AABENRAA,
tlf. 74-626881.
HANS D. GERMER, gårdejer,
født d. 21.-9.-1943, søn af Elisa
beth Germer, gift d. 2.-10.-1971
med Ruth Hasselman, medhjælpende
hustru, født d. 28.-4.-1953, dat
ter af Ingrid og Friedrich Has
selman. Parret har børnene: Su
sanne, født d. 14.-1.-1972, Mari
anne, født d. 28.-1.-1974 og Tho
mas, født d. 30.-5.-1978.
H.D.G. har været på Tinglev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra moderen.
Gården har været i slægtens eje siden 1772.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er frasolgt 4 ha., 10
ha. er skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1771 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928, svinestald fra 1928 ombygget til kvæg i 1972 samt lade, maskin- og
foderhus alle fra 1979. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 50 ungdyr af
blandet race. Der er 3 traktorer, 5 siloer og 1 varm lufts korntørreri. På gården er
der desuden en lystfiskerdam.
VARNÆSVEJ 329, "HAVKLEV", HOSTRUPSKOV, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613622.
HANS FREDERICH LOFF, landmand, født d. 30.-9.-1928, søn af Augusta og Hans
Loff, gift d. 4.-6.-1960 med Gerda Frandsen, landhusmor, født d. 8.-6.-1938, datter af
Botilde og Holger Fandsen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 30.-3.-1961, 3ens,
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d. 3.-2.-1966.
Hans F. Loff har været på Lade
lund Landbrugsskole og har i fle
re år været kredsrepræsentant i
Mejeriet. G.F. er formand i
Landsforeningen for Landboturis
me, og siden 1962 har man dre
vet bondegårdsferie på gården.
H.F.L. overtog gården i 1960 fra
faderen. Nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1815.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 50 ha., heraf 8 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1922, svinestald fra 1910 ombygget til kvæg i 1972, lade fra 1887, roe
hus fra 1965 og gylletank. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 90 ung
dyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 2
piger og 1 medhjælper.
H.F.L. ejer og driver også "Jægergården", Varnæsvej 333, 6200 Aabenraa, på 18 ha.,
samt "Fuglsang", Møllevej 35, 6200 Aabenraa, på 12 ha.

VARNÆSVEJ 375, "FELSBÆKTEGLGÅRD", HOSTRUPSKOV,
6200 AABENRAA, tlf. 74-613619.
FESTER PETER FESTERSEN,
landmand, født d. 7.-11.-1921,
søn af Helene og Hans Fester
sen, gift d. 3.-4.-1980 med Kir
stine Kjer, medhjælpende hustru,
født d. 8.-9.-1925, datter af An
ne Marie og Jakob Kjer.
F.P.F. har været på Gråsten
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 15.-12.-1955 fra fade
ren. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov og 1,5 ha. strand.
Stuehuset er opført omkr. 1786 og restaureret i 1936. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, svinestald fra 1967 samt lader fra 1925 og 1932. Gården drives med en
besætning på 12 årskøer og 32 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 5 års
søer, der produceres sa. 80 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo og varm lufts korntørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
ÅRUPGADE 16, ÅRUP, 6200 AA
BENRAA, tlf. 74-613498.
PETER ANKER, landmand, født
d. 18.-10.-1941, søn af Dorthea
og Jørgen Anker, gift d. 4.-3.1967 med Elly Johansen, landmand,
født d. 28.-10.-1943, datter af
Ellen og Helmer Johansen. Par
ret har børnene: Gitte, født d.
14.-12.-1968 og Michael, født d.
7.-5.-1971.
P.A. er tolder. Han overtog går-

den d. 1.-2.-1967 fra Peter Fohlmann.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 12,1 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
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kvægstald fra 1940 ombygget til svin i 1976, svinestalde fra 1940 og 1986, lade fra
1940 ombygget til svin i 1977 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en svine
produktion på 56 årssøer, der sælges 1.350 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og varm lufts korntørreri. Maskinstation
bruges til markarbejdet.
ÅRUPGADE 45, ÅRUP, 6200 AA
BENRAA, tlf. 74-613054.
KJELD CHRISTIAN SCHMIDT,
landmand, født d. 24.-12.-1956,
søn af Anne Chatrine og Hans J.
Schmidt, bor sammen med Caja
Mortensen, kontormedhjælper,
født d. 6.-2.-1961, datter af
Hanne og Helge Mortensen. Par
ret har sønnen Rasmus, født d.
12.-12.-1985.
K.C.S. er maskinfører og har
været på Gråsten Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Jørgen Lorenzen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 11,8 ha., der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1931 samt lade fra 1970. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, korn
silo, varm lufts korntørreri samt halmfyr.

ÅRUPGADE 52, "SKOVLY", ÅRUP, 6200 AABENRAA, tlf. 74-613649.
HANS JØRGEN SCHMIDT, landmand, født d. 12.-7.-1929, søn af Anne Margrethe og
Christian Schmidt, gift d. 12.-4.-1955 med Anne Cathrine Fallesen, husmor, født d.
28.-8.-1930, datter af Helene og Jep Fallesen. Parret har sønnerne: Kjeld Christian,
født d. 24.-12.-1956 og Jep, født d. 13.-10.-1959.
H.J.S. overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Nis Holm.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 23 ha., 3 ha. er skov. Der er
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936 tilbygget i 1968, svinestald fra 1973, lade fra 1961 samt maskinhus fra
1974 og 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og gasopvarmet korntørreri.
ÅRUP SKOVVEJ 12, "EBBESHUS", SØNDERSKOV, 6200 AABENRAA, tlf. 74-623787.
MATTHIAS HELL, gårdejer, født d. 15.-5.-1929, søn af Anne Margrethe og Arnold
Hell, gift d. 29.-3.-1961 med Ellen Christine Kock, medhjælpende hustru, født d.
29.-12.-1934, datter af Ida og Jacob Kock. Parret har børnene: Anne Marie, født d.
16.-2.-1962, Peter, født d. 4.-4.-1963 samt tvillingerne Hans og Christian, født d.
16.-4.-1966.
M.H. overtog gården d. 1.-4.-1961 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på
gården.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1940 moderniseret og udbygget i 1972, svinestald ombygget til køer i 1972 samt
svinestald fra 1973. Gården drives med en besætning på 20 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo og varm lufts korntørreri.
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indgået efter redaktionens slutning.

BREDEBRO KOMMUNE
ABTERP 26, "KASTANIE
LUND", ABTERP, 6261
BREDEBRO, tlf. 74-710322.
ARNE CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 14.-7.-1957,
søn af Ane og Ernst Chri
stensen, gift d. 1.-6.-1984
med Edith Dahlmann, med
hjælpende hustru og syge
hjælper, født d. 4.-6.-1959,
datter af Ingrid og Hans
Dahlmann. Parret har bør
nene: Mette, født d. 15.5.-1985, Palle, født d. 27.-4.-1987 og Nanna, født d. 16.-7.-1991.
Gården omtales under Bredebro Kommune, side 56-57.

CHRISTIANSFELD KOMMUNE

TOFTEVEJ 5, "RAVNSMINDE",
VEJSTRUP, 6093 SJØLUND.
GERDA OG JØRGEN E. ZISKA.
J.E.Z er født d. 14.-10.-1938,
søn af Ellen og Johan P. Ziska,
gift d. 5.-7.-1968 med Gerda
Ravn, født d. 31.-3.-1944, datter
af Kirstine og Boye Krogh Ravn.
Parret har børnene: Tina, født d.
18.-4.-1969 og Johan, født d. 3.2.-1974.
J.Z. har været på Ladelund Land
brugsskole. Ægteparret forpag
tede gården i 1986 fra Boye Krogh Ravn, som overtog den i 1947 fra sin far, Rasmus
Ravn. Gården har været i slægtens eje i over 400 år.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 78 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1900. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af hvede, ærter, maltbyg og fabriksroer. Der bruges maskiner fra
"Dalagergård".
G.Z. og J.E.Z. ejer og driver desuden "Dalagergård", Tårnmosevej 2, Binderup, 6091
Bjert, i Kolding Kommune.
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