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FORORD
Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden skelen til størrelse, hvad areal angår.Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de beskrevne ejendomme. Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, vejenes navn 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.Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som vore mange lokalt- boende 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.

Forlaget Danske Landbrug I/S8653 Them.1988.



FJENDS KOMMUNE

AMSTRUPVE3 2A, "OVERGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547358.LEO HANSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1959, søn af Edith og 3ens Hansen, Håsum. L.H. overtog gården den 20.-7.-1986 fra Flemming Svendsen.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 457.500. Areal 34 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1988, drægtighedsstald opført 1900 og ændret 1986, sostald opført 1973 og ændret 1987. Gården drives med en svineproduktion på 175 søer, smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 1 traktor og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVE3 5, "STORGÅRD", 7800 SKIVE, 07-547196.TAGE 3OKUMSEN, gårdejer, født den 25.-11.-1937, søn af Svend Aage 3okumsen, gift med Vera Visholm, født den 28.-6.-1944, datter af Christian Visholm.T.3. overtog gården i 1965 fra Niels Storgaard Chrestensen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 455.100. Areal 40,1 ha. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1977, lade opført 1892, stald i 1974, svinehus 1976 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 14 søer, slagtesvinene opfedes på gården, og der indkøbes ca. 200 torvegrise årligt. Der findes 3 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVE3 12A, "SØNDERGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE. HANS ERIK ERIKSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1957, søn af Martha og Ivar Eriksen.H.E.E. overtog gården den 1.-7.- 1987 fra sin far, Ivar Eriksen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 650.000. Areal 58,5 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1988, stald opført 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 52 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 combi såmaskine, 1 roeknuser, 1 gylletank, 2 markvandingsanlæg og plantørreri. Der er en fast medhjælper på gården, samt en deltidsmedhjælper.



AMSTRUPVEJ 13D, "BRØNDGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547094.KRISTEN PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-3.-1922, søn af Maren og Kristen Pedersen, Fly, gift med Ellen Sørensen, født den 17.- 8.-1924, datter af Johanne og Peder Sørensen, Vinderup.K.P. overtog gården i 1963 fra Thorvald Tranekær.Matr. nr. 3g m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 9 ha. og der er forpagtet 12 ha.
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Stuehuset er opført 1907 og moderniseret 1973, kostald opført 1907 og ændret til svin 1966, kostald opført 1966, maskinhus 1970, ungdyrstald 1977 og foderhus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt. Desuden en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, raps, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg og gennemløbstørreri. Der er 1 fast medhjælper.AMSTRUPVEJ 16, 7800 SKIVE.SIGVALD JACOBSEN, gårdejer, født den 26.-9.-1916, søn af Peder Jacobsen, gift med Ingrid Johannesen, født den 7.-9.-1923, datter af Laust Johannesen.S.J. overtog gården i 1957 efter hans far, Peder Jacobsen.Matr. nr. 4s m.fl. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1907 og lade 1957. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVEJ 18, "ALDERS HÅB", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-548338.JOHAN JAKOB PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-1.-1950, søn af Inger og Jakob Pedersen, Vroue, gift med Lis Vilhelmine Jakobsen, født den 21.-2.-1957, datter af Inger og Jakob Jakobsen.L.P. er kontorassistent.J.J.P. overtog gården i forpagtning den 1.-1.-1975, han købte den i 1982 fra sin far, Jakob Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 132.900. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.Stuehusets alder kendes ikke, svinehuset er opført 1960, kostald 1961 og tilbygget 1983, halvtag til svin opført 1974 og lade 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 18 køer + opdræt. Svineprodukionen er på 17 søer, små- grisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVEJ 25,"MARIESMINDE", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-548027.KURT ØSTERGÅRD, gårdejer, født den 24.-2.-1959, søn af Gerda og Martin Østergård, Vroue, bor sammen med Lisbeth Hansen, født den 7.-9.-1965, datter af Anne Marie og Jens Hansen, Skive.L.H. er shippingassistent.K.Ø. købte gården den 31.-12.-1984 fra sin fader. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1915.Matr. nr. 13 a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 370.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Der er forpagtet 5 ha. Der er 7 ha. eng og 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1987, kostald, lade og silohus opført 1980.



-7-Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og 2 markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVE3 31, VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-548166.ANNY ANDERSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1921, datter af Maren og Søren Christensen, gift med Viggo Andersen, født den 1.-9.1915, søn af Ane og Martin Hallum Andersen, Høgild.V.A. døde i 1986.A.A. overtog gården i 1938 fra sin far Søren Christensen.Matr. nr. 4g. Ejendomsskyld 530.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng og 0,1 ha. skov.Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1972, stald og lade opført 1961. Der er ca. 30 fedesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BAKKEBYVE3 10, "BORRISGÅRD", SPARK3ÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645031.INGVARD PEDERSEN, gårdejer, født den 24.-8.-1925, søn af Marie og Peder Pedersen, Sparkjær.I.P. overtog gården den 20.-7.-1982 fra sin far, Peder Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 390.400. Areal 54 ha., heraf 27 ha. eng.Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1978, stald, lade, svinehus og kalvehus er alle opført efter brand i 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BAVNEH03VE3 4, KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535244. HENNING LAURSEN, gårdejer, født den 5.-12.-1948, søn af Anna og Marinus Laursen, Viborg, gift med Allice Roemedal, født den 23.-2.-1949, datter af Benta Roemedal.A.R. er revisor.H.L. overtog gården den 15.-8.- 1985 fra Peter Fiel.Matr. nr. If. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 273.700. Areal 32 ha.Hele gården er opført i 1923, kostald er tilbygget 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 18 malkekøer + opdræt, ialt 38 stk., alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og gylletank. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



-8-BAVNEHØJVEJ 5, "HØJGÅRD", KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535139.ALFRED TORKILD KNUDSEN, gårdejer, født den 4.-2.-1927, søn af Marie og Harald Knudsen, Kobberup, gift med Elly Margrethe Lassen, født den 8.-10.-1928, datter af Katrine og Jens Lassen, Hadsund.A.T.K. var været vurderingsmand ved kommunen i 17 år og i kommunalbestyrelsen i 4 år. Han overtog gården den 1.-3.-1962 fra sin far, Harald Knudsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 5b. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 249.000. Areal 34,5 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1978, kostald opført 1911 og omforandret til svin 1971, lade opført 1911 og omforandret til svin 1976, hestestald opført 1931 og omforandret til svin 1960 og maskinhus opført 1963. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, 1 orne og 100 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og foderblandeanlæg. Gården er i 1911 udstykket fra "Østergård".BAVNEHØJVEJ 7, "HELSTRUP- GÅRD", KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535448.NIELS JENSEN, gårdejer, født den 20.-9.-1937, søn af Ingrid og Peter Jensen, Kobberup, gift med Ingrid Ellekrog, født den 1.-5.- 1940, datter af Kirstine Ellekrog, og Alfred Richard Laursen, Skive. N.J. overtog gården den 11.-6.- 1965 fra sin fader Peter Jensen. Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 354.400. Areal 25,1 ha.Stuehuset er opført 1931, kostald og lade 1928, svinestald 1931, maskinhus 1969, garage og værksted 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 27 malkekøer samt opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en svineproduktion på 5 søer, der leveres ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft. BAVNEHØJVEJ 9, "KJÆRG- GÅRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-541137.HOLGER LAURSEN, gårdejer, født den 2.-4.-1928, søn af Laurits Laursen, Lem, gift med Ellen Margrethe Stilling, født den 13.9.-1935, datter af Magnus Stilling, Grønkjær.E.M.L. døde den 2.-1.-1983.H.L. overtog gården den 1.-7.- 1954 fra sin fader Laurits Laursen.Matr. nr. 3t m.fl. Ejendomsskyld1.350.000. Grundskyld 225.900. Areal 26 ha., heraf 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1960, lade 1935, kostald 1947, svinestald 1972 og maskinhus 1978. Gårdens besætning på 28 malkekøer blev på grund af I.B.R. sat ud i 1986. Gården drives nu udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



BAVNEHØJVEJ 10, "BIRKEGÅRDEN", SDR. FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM.ANTON CHRISTENSEN, gårdejer, født den 30.-7.-1948, søn af Johanne og Gunnar Christensen, Sdr. Feldingbjerg, gift med Else Kristine Schifter, født den 8.-2.- 1946, datter af Ane Katrine og Niels Schifter.E.K.C. er uddannet på børnehaveseminariet i Århus, ansat ved Sto- holm Skole.
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A.C. overtog gården den 30.-10.-1973 fra sin far, Gunnar Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1902.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 354.600. Areal 30 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1980, gi. maskinhus opført 1926, løsdrift- stald 1971 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægbesætning på 30 malkekøer + opdræt, ialt 90 stk., alle af racen DRK. Der findes 3 traktorer og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. BAVNEHØJVEJ 12, SDR FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541462.POUL MOGENSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1931, søn af An- thoni Mogensen, Bornholm, bor sammen med Karen Jensen, født d. 15.-8.1926, datter af Ingvard Jensen, Grinnerslev.P.M. overtog gården d. 10.-7.-1959 fra Severin Sørensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 345.500. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 21ha., der er 2,2 ha. engStuehuset er gennemrestaureret 1970. Gårdens avlsbygninger er opbygget efter en brand i 1964. Gården drives med en kvægbesætning på 25 malkekøer + opdræt, ialt 60 stk. alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.BAVNEHØJVEJ 20, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541170.EJNAR SØNDERGAARD, gårdejer, født den 1.-2.-1940, søn af Chr. Martin Nielsen Søndergaard, Nr. Feldingbjerg, bor sammen med Hanne Damtoft Pedersen, født den 27.-11.-1943, datter af Chr. Aage Christensen, Møborg.H.D.P. er hjemmehjælper.E.S. har været på Åsmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin far,



-10-Chr. Martin Nielsen Søndergaard. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1845.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 335.800. Areal 20,4 ha.Stuehuset er opført 1893 og restaureret fra 1973-1981, kostald og lade opført 1928 og svinestald 1966-1967. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 15 malkekøer + opdræt, ialt 46 stk., alle af racen SDM. Slagtesvineproduktionen er på ca. 100 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1/5 mejetærsker, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BAVNEVEJ 4, "ØSTERGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456027.KARSTEN RAMSDAHL NIELSEN, gårdejer, født den 11.-12.-1956, søn af Margrethe og Henning Nielsen, Sdr. Resen, gift med Lisbeth Østergaard, født den 18.-3.-1960, datter af Martha og Arne Østergaard, Feldborg.L.N. er repræsentant.K.R.N. overtog gården den 1.-7.- 1985 fra sin far, Henning Nielsen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 356.000. Areal 45 ha., heraf 12 ha. eng og skov. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1905 og er sidst restaureret i 1975, stald opført 1952, maskinhus 1971 farestald 1978 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede, kartofler til fabrik og græsfrø. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 gyllevogn, gylletank, markvandinganlæg og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.BIRKESØVE3 1,"SØNDERGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541901. KURT SØNDERGAARD, gårdejer, født den 16.-4.-1950, søn af Mathilda og Ejnar Kristensen, gift med Birthe Vibeke Olesen, født den 23.-9.-1946, datter af Thora og Peder Olesen.B.V.S. er specialarbejder.K.S. overtog gården den 1.-8.-1982 fra sin fader Ejnar Kristensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 13 ha. og der er 2 ha. skov, 2 ha. hede og 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1884, restaureret og moderniseret 1982, staklade opført 1954, kostald 1958, maskinhus 1964, svinestald 1968, lade tilbygget 1969, spaltestald i 1976, maskinhus 1980 og kostald 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 køer samt opdræt, alle af racen SDM. Der er en svineproduktion på 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 5 traktorer, gylletank og markvandinganlæg. Der er 2 skoledrenge som arbejder efter skoletid på gården. Ellers drives gården uden fremmed arbejdskraft.



BIRKESØVEJ 8, "ENGGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541135.CARL MOGENSEN, gårdejer, født den 13.-10.-1938, søn af Elna og Knud Mogensen, Åsted, gift med Grethe Møller, født den 10.-2.1943, datter af Elise og Oskar Møller, Seide.G.M. er rengøringsassistent på et plejehjem.C.M. overtog gården d. 15.-3.-1966 fra Marinus Jensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 
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1.200.000. Grundskyld 222.900. Areal 27,5 ha., heraf 3 ha. fredskov og 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1905 og moderniseret i 1970'erne, lade opført 1920, kostald 1938, tilbygget og moderniseret 1976, hestestald ændret til søer i 1970 og maskinhus opført 1974. Gården drives med en fedekvægsbesætning på 100 tyrekalve samt 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BIRKESØVEJ 9, GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541756.JENS ANKER JENSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1922, søn af Marie og Anders Jensen, Karup, gift med Ester Thomsen, født d. 17.-12.-1923, datter af Anna og Niels P. Thomsen, Kjeldbjerg.J.A.J. overtog gården d. 15.-5.-1950 fra Severin Nielsen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 63.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1979, ladens og kostaldens opførelsesår kendes ikke, svinestald opført 1952 og kostald udvidet 1970. Gården drives med en ammekobesætning, 6 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og byg. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BIRKESØVEJ 10, "NYGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541661.SØREN PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1946, søn af Anna og Ejnar Pedersen, Gammelstrup, gift med Else Marie Bro, født d. 18.-5.-1952, datter af Inge og Aage Bro, Mors.S.P. overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far, Ejnar Pedersen.Matr. nr. Id. Ejendomsskyld 1.530.000. Grundskyld 309.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1985, lade og kostald opført 1929, kostald ændret til kalve 1979, kostald opført 1979 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BIRKESØVEJ 12, "HØJVANG", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541248.HARRY BÆKKE OLESEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1932, søn af Sigrid og Holger Olesen, Gammelstrup, gift med Karen Margrethe Laustsen, født d. 23.-5.-- 1938, datter af Dagny og Arnold Laustsen, Skallingstrup.



-12-H.B.O. overtog gården den 28.-9.-1957, gården er bygget på jord fra faderens gård. Matr. nr. 14d. m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er 3 ha. eng og skov.Stuehuset er opført i 1957 og moderniseret i 1975, kostald opført i 1957 og tilbygget i 1975, lade opført i i 1957 og maskinhus i 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 8 køer samt opdræt, der er 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BIRKESØVEJ 14, G AMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541558. LEIF ALSTRUP, gårdejer, født den 12.-11.-1935, søn af Kristine og Aksel Alstrup, gift med Vera Nielsen, født den 12.-8.-1938, datter af Agnes og Sigurd Nielsen, Ørum.L.A. overtog gården den 1.-4.-1962 fra Ejvind Thomsen.Matr. nr. 6h m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 360.200. A- real 46 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er 2 ha. hede.Stuehuset er opført i 1958 og tilbygget 1980, lade og kostald opført 1958, svinehus 1967, ændret til kreaturer 1974 og maskinhus opført 1981. Gården drives med en kvægprodutkion på 43 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BIRKESØVEJ 19, "BIRKESØGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541464.GERT JOHNSEN, gårdejer, født den 10.-7.-1957, søn af Aase og Jørgen Johnsen, Grove, gift med Britta Nielsen, født den 22.-8.-1963, datter af Elisabeth og Verner Nielsen, Savstrup.B.J. er økonoma på et plejehjem.G.J. er smed. Han overtog gården den 29.-12.-1977 fra Ester Jensen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 700.000. Areal 44 ha., heraf 16,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 57 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1987, lade opført i 1884, stald i 1981 og maskinhus i 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 280 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BIRKESØVEJ 21, "BIRKELUND", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-549014.AKSEL HENRY PEDERSEN OG KJELD PEDERSEN, gårdejere. A.H.P. er født den 25.-8.-1914, søn af Jette og Peder Pedersen, Jebjerg, gift med Asta Knudsen, født den 28.-5.-1920, datter af Elvine og Johannes Knudsen, Vejerslev.A.H.P. overtog gården den 3.-4.-1947 fra Jens Kristian



-13-Runge. Gården er blevet til I/S sammen med sønnen Kjeld Pedersen, født den 9.-1.-1947.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 315.600. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er 3 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er tilbygget og restaureret i 1968, kalvestald opført 1930, kostald og garage 1978 samt lade 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BREGENDALSVE3 3, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545306.AAGE SØRENSEN, husmand, født den 6.-8.-1922, søn af Signe og Mads Peder Sørensen, Bilstrup, gift med Marie Pedersen, født den 21.-9.-1927, datter af Agnes og Peter Pedersen.AA.S. overtog gården den l.-ll.- 1949 fra sin svigerfader Peter Pedersen.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1973, stalden opført 1908 og tilbygget 1965, lade 1908 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 11 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BREGENDALSVE3 4, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545323.3ENS SØRENSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1951, søn af Marie og Aage Sørensen, Fly, gift med Linda Mauridsen, født den 14.-4.-1954, datter af Ingrid og Gustav Mauridsen, Rødding.L.S. er syerske.3.S. er mejerist. Han overtog gården den 15.-1.-1987 fra Andreas 3ensen. Matr. nr. 22c. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 220.600. Areal 13 ha. Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1987, stald opført 1900, lade 1944 og maskinhus 1950. Gården drives som alsidigt landbrug med 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 2 heste og 2 kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BREGENDALSVE3 6, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545089.GERT 3ENSEN, boelsmand, født i 1944, søn af Harry 3ensen, gift med Grethe Bis- gaard 3ensen, født i 1942, datter af Aksel Bisgaard.G.B.3. er omsorgsassistent.G.3. overtog gården den 1.-1.-1986 fra Morten Krarup.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4,3 ha. Der er 1 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1889 og restaurert 1986, avlsbygningerne er restaureret i 1951, svinestald opført 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en produktion på 3 søer og lidt ammekøer med kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



BREGENDALSVEJ 9, "BREGEN- DAL", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545126.SØREN BREGENDAHL, gårdejer, født den 19.-7.-1938, søn af Agnethe og Hartvig Bregendahl, Fly, gift med Inger Marie Christensen, født den 8.-4.-1942, datter af Marie og Laust Christensen, Vro- ue.I.M.B. er lærer.S.B. overtog gården den 1.-7.-1968 fra sin far. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har 
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været i slægtens eje siden 1782. S.B. ejer også Trevadvej 30, Fly.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 3.350.000. Grundskyld 1.167.100. Areal 99 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 4 ha. og der er 12 ha. eng samt 6 ha. skov. Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1983, avlsbygningerne er opført 1897, kostald 1972, svinestald restaureret 1972, løsdriftstald opført 1975 og maskinhus 1985. Deruden er der et fodermesterhus. Gården drives med en besætning på 32 ammekøer + kalve. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 læssekran, 1 svingkran, gennemløbstørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården. BREGENDALSVEJ 13, "VING- GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545197.OVE LAUSTSEN, gårdejer, født den 5.-11.-1945, søn af Sigrid og Kresten Laustsen, Højslev, gift med Signe Daugbjerg, født den 20.-11.-1947, datter af Ida Margrethe og Søren Daugbjerg.S.L. er bankassistent.O.L. overtog gården den 1.-8.- 1975 fra Peder Vinggaard.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 372.000.Areal 38 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 9 ha.Stuehsuet er fra 1877 og restaureret i 1976, stald opført 1920, maskinhus 1977 og ny kostald 1987. Der er 22 ammekøer samt kalve på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gennemløbstørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med "Øster Ørbækgård", Akjærvej 10. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BREGENDALSVEJ 19, "SLOT", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-535449.PEDER KR. PEDERSEN, husmand, født den 15.-11.-1911, søn af Ane og Jakob Pedersen, Tolstrup, gift med Olga Graversen, født den 12.-1.-1932, datter af Hansine og Theodor Graversen, Rønbjerg.P.K.P. overtog gården den 1.-10.-1953 fra Jens Peder Andersen.Matr. nr. 19n m.fl. Areal 8,2 ha.Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1978, avlsbygningerne er opført i 1902, jorden er bortforpagtet.



-15-BRYRUPVEJ 16, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645098.VIGGO KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1944, søn af Johanne og Niels Kristensen, Mønsted.V.K. er i repræsentantskabet for M.D. Han overtog gården den 28.-12.-1977 fra sin far, Niels Kristensen.Matr. nr. 2 og 3. Ejendomsskyld 900.000. Areal 29 ha., heraf 6 ha. skov og der er forpagtet 13,5 ha.Stuehuset er opført 1975, stalde 1935 og 1952, lade 1952, garage 1959, svinestald 1965 og ændret 1984 samt maskinhus opført 1980. Gården drives med en Angus-am- mekobesætning på 40 køer samt kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BRYRUPVEJ 25B, "SANDHOLTGÄRD", GUNDELUND, 8800 VIBORG, tlf. 06-645060. JENS SIGGA ARD, gårdejer, født den 10.-9.-1934, søn af Lydia og Jakob Siggaard, Gundelund.J.S. overtog gården den 1.-1.-1972 fra sin far, Jakob Siggaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 7.-7.-1905.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 207.000. Areal 41,6 ha., heraf 2 ha. eng og 13 ha. skrænter og beplantning. Der er forpagtet 15,5 ha.Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1982, lade opført 1907, stald 1929, staklade 1973, ungdyrstald og svinestald 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 44 køer + opdræt, alle af blandet race. Desuden er der 30 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer og gylletank. J.S. har en dreng til af hjælpe til efter skoletid.BÆKKEGÅRDSVEJ 25, "VESTERGÅRD", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645665.GRETHE LARSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1952, datter af Inger og Alfred Vestergaard, Sparkjær, gift med Jørgen Vagn Larsen, født den 5.-3.-1943, søn af Martha og Lars Jørgen Larsen, Odense.J.V.L. er direktør.G.L. overtog gården den 1.-3.-1980 fra sin far, Alfred Vestergaard. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 275.800. Areal 55 ha., heraf 16 ha. eng og 9 ha. skov.Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1980, stald og lade opført 1899, svinestald 1951, ændret til garage og værksted 1985. På gården er der en ammekobesætning på 16 moderkøer samt kalve, desuden er der 8 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer. Der er en fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



BÆKKEGÅRDSVEJ 31, "BÆKKE- GÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541093.ANDERS OG KRISTIAN BÆK- GAARD, gårdejere.A.B. er født den 11.-8.-1921, søn af Signe og Anders Christian Bæk- gaard, gift med Britta Thomasen, født den 5.-6.-1933, datter af Maren og Rasmus Thomasen, Silkeborg.K.B. er født den 3.-11.-1963, søn af Britta og Anders Bækgaard. A.B. overtog gården i 1954 fra sin far, Anders Christian Bæk- 
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gaard. Sønnen Kristian Bækgaard har andel i gården og er 11. generation på gården. Matr. nr. la. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 742.400. Areal 131,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 28 ha. eng og vedvarendegræs.Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1970, svinestald opført 1952, maskinhus 1968, lade og kostald 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og havre. Der findes 3 traktorer, 1 finsnitter, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 33, "ØSTERGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541487.FRITS ØSTERGAARD STILLING, gårdejer, født den 11.-12.-1945, søn af Olga og Aage Stilling, Gammelstrup, gift med Kirstine Andersen, født den 7.-3.-1943, datter af Amalie Andersen, Thisted.F.Ø.S overtog gården den 1.-7.- 1977 fra faderen, Aage Stilling. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været islægtens eje siden den 29. april 1842.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 365.500. Areal 53,2 ha., heraf tilkøbt 19,9 ha. Der er 7,7 ha. skov.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1983, hestestald er ændret til garage og andet i 1950, kviestald opført 1953, lade 1959, svinestald 1974, kostald 1977 og maskinhus 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 35 køer + opdræt, desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, gylletank og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 36, "TOVGÅRDS MINDE", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645082.THORVALD RUNGE NIELSEN, gårdejer, født den 11.-3.-1936, søn af Juliane og Niels Kr. Nielsen, Riskær, gift med Else Marie Nielsen, født den 5.-10.-1939, datter af Rigmor og Aksel Nielsen, Mols.T.R.N. overtog gården den 11.-6.-1960 fra Tovgaard Møller.Matr. nr. 5p. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 300.000. Areal 32,9 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 10 ha. Der er 5,5 ha. eng.



-17-Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1977, gi. stald opført 1934 og ændret til ungdyr i 1979, lade opført 1934, maskinhus 1954 og stald 1972 til 1979. Gården drives med en kvægproduktion af 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionenes salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 gylletank og markvandinganlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 40A, RIS- KJÆR, 8800 VIBORG.EGON RUNGE NIELSEN, gårdejer, født den 11.-6.-1943, søn af Juliane og Kr. Runge Riskjær. E.R.N. overtog gården den l.-l 1.- 1970 fra sin far, Kr. Runge.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 13 ha. og der er 2 ha. eng.Stuehusets alder er ukendt, stald opført 1931, maskinhus 1950, ungdyrstald og lade 1960 samt 1 stald i 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet BÆKKEGÅRDSVEJ 44, GAMMEL - STRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541370.

i slægtens eje siden 1882. Matr. nr. la. Ejendomsskyld

SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født den 12.-9.-1930, søn af Birthe og Aage Nielsen, Gam- melstrup, gift med Inga Jørgensen, født den 1.-10.-1937, datter af Martha Kristine og Ib Johannes Jørgensen, Hindborg.S.AA.N. overtog gården den 1.- 10.-1967 fra sin far, Aage Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været1.950.000. Grundskyld 583.700. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1971, svinestald 1928, maskinhus 1946 og 1954, kostald og lade 1963, kartoffelhus 1974 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps, kartofler, byg, rajgræs, hvede og oliehør. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 46, G AMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07. 542139.HANS PETER KRISTENSEN, gårdejer, født den 30.-11.-1959, søn af Gerda og Niels K. Kristensen, Gammelstrup, gift med Karen Margrethe Olesen, født den 16.-11.- 1957, datter af Maren og Gotfred Olesen, Ørnhøj.K.M.K. er kontorassistent.H.P.K. overtog gården den 1.-4.-1983 fra sin fader Niels K. Kristensen.Matr. nr.4b m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 212.900. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 7,2 ha. eng og 3 ha. skov.Stuehuset er fra 1890, tilbygget og moderniseret i 1988, svinestald opført 1900 og



-18- ændret til køer 1986, lade opført 1930, kostald 1965, ungdyrstald og roehus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 35 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Desuden er der 3 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 50, "TOFTEGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-542037.VAGN KRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1936, søn af Johanne og Gunnar Kristensen, Gam- melstrup, gift med Hanne Ditlev Poulsen, født den 19.-1 2.-1957, datter af Birthe og Jørgen Poulsen, Frederiks.H.D.K. er apotekerassistent.V.K. overtog gården den 1.-8.- 1984 fra sin far, Gunnar Kristensen. Nuværende ejer er 6. eller 7.generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48,5 ha., heraf er 4 ha. skov, 1,5 ha. sø og 3,5 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1984, lade opført 1908, stald 1962 og 1986, roehus 1986, desuden er der en garage. Gården drives med en kvægproduktion på 56 køer + opdræt, tyrekalvene sælges, alle af racen SDM. Desuden er der 1 so og 4 moderfår på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er desuden 1 dreng som medhjælp, efter skoletid.DYBDALSVEJ 7, "MELDGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548090.BØRGE JENSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1925, søn af Sørine og Poul Jensen, Jegstrup, gift med Hedvig Eriksen, født den 21.-8.-1925, datter af Anne Katrine og Erik Eriksen, Daugbjerg. B.J. overtog gården den 1.-6.- 1949 fra svigerfaderen Erik Eriksen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1875.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 475.100. Areal 72,4 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er 7 ha. eng, 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1899, hestestald ændret til garage 1968, svinestald 1954 og maskinhus 1970. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer samt kalve, desuden er der 20 SDM. ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, kartofler, rug og hvede. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



DYBDALSVEJ 15, "DAUGBJERG- GÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548124.JOHANNE HILSGAARD, gårdejer, født den 18.-5.-1903, gift med Georg Hilsgaard, som døde den 19.-5.-1984.G.H. overtog gården i 1954 fra sin fars morbror, Knud Knudsen. Gården har været i familiens eje i ca. 500 år. På gårdens arealer findes indgange til en kalkgrube, hvis gange er fra 30-70 meter under jorden. Der har ikke været brudt kalk siden 1884, men Johanne Hilsgaard har vist kalkgruben frem til mange mennesker.Matr. nr. 6a m.fl. Areal 70 ha., heraf
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ca. 16 ha. eng og 16 ha. skov.Stuehuset er opført 1959, avlsbygningerne ud. er af ældre årgang. Jorden er forpagtet
DYBDALSVEJ 17, "BRESGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 548347.HANS CHR. VITTRUP ROSBORG, gårdejer, født den 8.-1.-1919, søn af Olga og Anton Rosborg, Engedal, gift med Erna Margrethe Tomasen, født den 5.-6.-1925, datter af Sigrid og Bernhard Tomasen, Lånum.H.C.V.R. overtog gården den 1.-4.-1957 fra sin svigerfar, Bernhard Tomasen. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 220.200. Areal30 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1982 efter en brand. S vinestald opført 1942, lade af ukendt alder, kostald og maskinhus opført 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 køer + opdræt, alle af blandet race. Desuden er der en svineproduktion på 8 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 3 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DYBDALSVEJ 20, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548302.ANDERS THORUP JENSEN, gårdejer, født den 13.-5.-1937, søn af Margrethe og Kresten Jensen, Lånum, gift med Grethe Nielsen, født den 4.-7.-1944, datter af Anna og Søren Nielsen.A.T.J. overtog gårtden den 11.- 12.-1968 fra sin far, Kresten Jensen. Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 220.000.



-20-Areal 27,5 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1849 og restaureret 1972, svinehus opført 1902, lade 1925, kostald 1971, svinestald 1972 og maskinhus 1979-1982. Gården drives som alsigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Desuden er der 1 dreng til hjælp efter skoletid.DÅSB3ERGVE3 37, "B3ERRE- GÅRD", VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547113.SVEND AAGE PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-2.-1936, søn af Mette og Peder Pedersen, gift med Ilse Hansen, født den 14.-1.- 1938, datter af Astrid og Viggo Hansen, Skive.S.A.P. overtog gården den 27.-3.- 1965 fra sin far, Peder Pedersen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 461.300.A- real 47 ha. heraf 14 ha. eng.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1982, avlsbygningerne er opført 1907, maskinhus 1973 og 1986, svinestald opført 1968, 1970 og 1978, kostald lavet om til svin i 1978 og 1984. Gården drives med en svineproduktion på 150 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 gyllevogn, 1 gylletank og halmfyr. Der er 2 faste medhjælpere. DÄSB3ERGVE3 42, "TREVADGÄRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-547337.POUL ERIK 3ENSEN, gårdejer, født den 18.-1.-1949, søn af Herdis og 3ohannes 3ensen, Hjerk, gift med Tarny Sørensen, født den 16.-11.-1950, datter af Vanda Sørensen.P.E.3. overtog gården den 1.-5.- 1985 fra Frode Nielsen.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 314.400.Areal 32 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985, svinestald, lade og vesterhus opført 1900, svinehus 1974 og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin samt polte til eget tillæg. Resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og markvandinganlæg.



DÅSBJERGVEJ 44, TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-547084.VAGN MADSEN, gårdejer, født den 21.-2.-1947, søn af Martha og Carl Madsen, gift med Adi Olsen, født den 28.-7.-1947, datter af Irma og Uffe Olsen, Vetterslev. A.M. er rengøringsassistent.V.M. overtog gården den l.-ll.- 1969 fra Charles Andersen.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 203.300. A- real 24 ha.Stuehuset er opført 1912 efter en brand og restaureret 1978, avlsbygningerne er opført efter brand i 
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1912 samt en kostald der er udvidet 1971. Går-den drives med en kvægbesætning på 30 køer + opdræt, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylle- til en del af markarbejdet.tank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges DÅSBJERGVEJ 47, "STAMGÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 547055.HENNING JENSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1939, søn af Olga og Sigvard Jensen, Trevad.H.J. overtog gården den l.-l.- 1972 fra sin far, Sigvard Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1899.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 285.100. Areal 34,6 ha., heraf tilkøbt 12ha. Der er er 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1983, lade 1925, svinestald 1972 og tilbygget 1986 samt maskinhus opført 1976. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DÅSBJERGVEJ 48, "KUDAHL", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-543216. BENT KUDAHL , gårdejer, født den 27.-6.-1938, søn af Ingrid og Holger Kudahl, Fly, gift med Inger Marie Damgaard, født den 29.-1.1938, datter af Grethe og Oluf Damgaard, V.Børsting.I.M.K. er lægesekretær.B.K. overtog gården den 14.-12.- 1962 fra sin fader Holger Kudahl. Nuværende ejer er 6. generation på gården som har været i slægtens eje siden 1807.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendoms-



-22- skyld 2.750.000. Grundskyld 744.700. Areal 67,5 ha., heraf tilkøbt 18,8 ha. Der er 12 ha. eng og 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1901 og genopført 1968 efter brand, maskinhus opført 1976 og løsdriftstald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 35 Hereford ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gennemløbstørreri og halmfyr. Svinestald er lejet ud til sønnen. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.DÅSB3ERGVE3 49, "TOFTGÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 547011.THOMAS HANSEN, gårdejer, født den 10.-8.-1930, søn af Dagny og Frederik Hansen, Trevad, gift med Grethe Pedersen, født den 20.-4.1936, datter af Ellen og Kristian Pedersen, Brøndum.T.H. overtog gården den l.-ll.- 1966 fra sin far, Frederik Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1912.Matr. nr. 40 m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 395.600. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er 2 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1974, stald 1967, 1968 og 1974, maskinhus 1969 og svinehus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. På gården er der 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. DÄSB3ERGVE3 50, "MOSEGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545243. VILLY NØRGAARD, gårdejer, født den 2.-1.-1928, søn af Thora og Kresten Nørgaard, Fly, gift med Ruth Hansen, født den 3.-7.-1932, datter af Ottilia og Kristen Hansen, Rønbjerg.V.N. overtog gården den l.-ll.- 1958 fra sin far, Kresten Nørgaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1902.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 220.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng. Der er 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1977, lade og garage opført ca. 1900, svinestald 1928 og 1970, stald ombygget 1975, maskinhus opført 1978. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, rug, byg og havre. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



DÅSBJERGVEJ 55, "DÅSBJERG- GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545221.VERNER DAASBJERG, gårdejer, født den 12.-4.-1938, søn af Karen og Ingvard Daasbjerg, Fly, gift med Margit Viborg Jakobsen, født den 12.-10.-1941, datter af Herdis og P. Jakobsen, Trevad. V.D. overtog gården den 6.-8.- 1964 fra sin fader Ingvard Dås- bjerg. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendoms

-23-

skyld 1.800.000. Grundskyld 500.900. Areal 46 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehuset er fra 1905 og restaureret 1978, lade og svinestald opført 1882, kostald og svinstald 1915, ny svinestald 1972 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DÅSBJERGVEJ 56, "NYGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545241.PEDER THOMASEN, gårdejer, født den 27.-1.-1934, søn af Oline og Martin Thoma- sen, gift med Tove Laursen, født den 3.-3.-1940, datter af Johanne og Laurids Laursen, Over Teldborg.P.T. overtog gården den 17.-10.-1959 fra Kr. Bech.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 360.000. Areal 18,5 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1979, svinestald 1963, maskinhus 1967 og kartoffelhus 1969. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, byg, rug, kartofler, raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 2 mejetærskere, 2 kartoffeloptagere, markvandingsanlæg, gennemløbstørreri samt halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården.P.T. ejer desuden Trandum Præste vej 6, på 33 ha. og fødehjemmet Bjergbyvej 16 i Sevel, som har ca. 55 ha.DÅSBJERGVEJ 65, "LERPYNT GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545231.HENRY TANG, gårdejer, født den 23.-11.-1935, søn af Ingrid og Peder Tang, Fly. H.T. overtog gården den 1.-8.-1965 fra sin fader Peder Tang.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973, kalvehus opført 1890, kostald og lade 1927, maskinhus 1962, maskinhus og spaltestald 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer og markvandinsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. EGEBJERGVEJ 27, VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547302. NIELS ERIK MØLLER, gårdejer, født den 18.-4.-1953, søn af Margrethe og Kr. Møller, Vridsted, gift med Birgit Trads, født den 16.-5.-1956, datter af Betty og Alfred Trads, "Toftegård", Hobro.B.M. er børnehaveklasseleder.



-24-N.E.M. overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far, Kr. Møller.Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1930. Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 276.100. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er 3 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1959, lade opført 1925, svinestald 1978 og ny svinestald fra 1979, maskinhus opført 1978 og 1984 samt roehus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 10 køer + opdræt. Svineproduktionen er på 35 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler til fabrik, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og markvandingsanlæg. Der er 1 medhjælper efter skoletid.EGEB3ERGVE3 29, VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547076.HARALD GRØNBÆK, gårdejer, født den 30.-12.-1937, søn af Anette og Karl Grønbæk, Vridsted, gift med Tove Nørgaard Nielsen, født den 8.-3.-1938, datter af Karen og Martin Nielsen, "Øster Hornsgård", Gram.T.N.G. er småbørnslærer.H.G. er slagteriarbejder. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra sin far, Karl Grønbæk.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 220.000. Areal 23,4 ha., heraf 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1975, lade 1928, øvrige avlsbygninger samt kostald i 1966, svinestald 1973, ændret til maskinhus 1988. På gården er der en besætning på 4 heste og 20 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps, solsikker, byg og rug. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EGEB3ERGVE3 31, VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547119.ARNE TONNISEN, gårdejer, født den 9.-11.-1922, søn af Anne Marie og Søren Tonnisen, Brarup, gift med Edith Thomsen, født den 24.-4.-1928, datter af Agnes og Søren Thomsen, Bastrup.E.T. er sygeplejerske.A.T. overtog gården den 1.-5.- 1967 fra Gunnar Sørensen.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 242.800. A- real 26,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1988, stald opført 1921, lade 1936 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, rug, hvede og kartofler. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.EGEB3ERGVE3 36, "NEDERGÅRD", Vridsted, 7800 SKIVE, tlf. 07-547030.KNUD HANGH03 NIELSEN, gårdejer, født den 25.-12.-1948, søn af Grethe og Ewind Nielsen.K.H.N. overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far, Ewind Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 255.300. Areal 35,6 ha., heraf 13 ha. eng.Stuehusets alder er ukendt, men det er blevet restaureret i 1985, maskinhus opført 1916, ungkreaturstald 1936, stald ændret til svin og småkalve 1961 og kostald opført



-25- 1979. Gärden drives med en kvægproduktion pä 36 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EGEBJERGVEJ 42, 7800 SKIVE, tlf. 07-547007.POUL MØRK, minkfarmer, født den 5.-12.-1951, søn af Martha og Kristian Mørk, gift med Inger Katrine Jensen, født den 9.-6.-1958, datter af Hanne og Knud Jensen, Feldborg.I.K.M. er syerske.P.M. overtog gärden den 1.-5.-1986 fra sin far, Kristian Mørk, som byggede gården i 1940.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Areal 19,3 ha., heraf 3,7 ha. eng.Stuehuset er opført 1940 og moderniseret 1965, stald og lade opført 1940 og en lade igen i 1955. Gården drives med en pelsdyrproduktion med 800 minktæver. Desuden er der 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EGEBJERGVEJ 44, "ENGHOLM", VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547162.NIELS OVE LAURIDSEN, gårdejer, født den 22.-10.-1948, søn af Ester og Ingemand Lauridsen, Hadsager, gift med Frida Simmonsen, født den 25.-11.-1949, datter af Else og Peder Simmonsen, Hadsager.N.O.L. overtog gården den 1.-10.-1971 fra Jakob Nielsen.Matr. nr. 2h. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 302.900. Areal 34,6 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1972, stald opført 1929 og 1972, kalvestald og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ENGEDALSVEJ 1, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548855. NIELS PETER RAHBEK, gårdejer, født den 14.-3.-1949, søn af Marie og Peder Rahbek, Daugbjerg, gift med Irma Mølgaard, født den 17.-9.-1947, datter af Lydia og Haldur Mølgaard Christensen, Sdr. Resen.N.P.R. overtog gården den 1.-8.— 1975 fra sin far, Peder Rahbek. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1895.Matr. nr. 4h m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 202.600. Areal 42 ha. og der er forpagtet 6,6 ha.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1975, lade opført ca. 1900, gi. stald ændret til grise samt ny stald bygget i 1976 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af racen SDM. Slagte- svineproduktionen er på ca. 220 stk. årligt. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 2 gylletanke, 1 markvandingsanlæg og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-26-ENGEDALSVEJ 7, "SKOVAGER", DALJGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548361.HENNING MADSEN, gårdejer, født den 26.-9.-1945, søn af Elly og Henrik Madsen, Lolland, gift med Lis Møller Jensen, født den 3.-2.-1945, datter af Ellen og Asger Møller Jensen, Lomborg.L.M.J. er i bestyrelsen for husmandsforeningen.H.M. overtog gården den 1.-4.-1969 fra Kristian Bak.Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 352.900. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1979, kostald opført 1977, ungdyrstald 1978, maskinhus 1982 og tyrestald 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der købes årligt 100 tyrekalve som opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. H.M. ejer og driver desuden Viborgvej 35.

800.000. Grundskyld 124.000. Areal 20 ha., heraf

FUSAGERVEJ 11, SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645090. THOMAS PEDER MADSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1936, søn af Magnus Madsen, Dommerby, gift med Karen Elisabeth Nielsen, født den 28.-9.-1937, datter af Oluf Nielsen, Højslev.K.E.N. er hjemmehjælper.T.P.M. er medlem af kommunalbestyrelsen fra 1986. Han overtog gården den 29.-5.-1959 fra sin fader Niels Møller Pedersen. Matr. nr. 4d m.f. Ejendomsskyld tilkøbt 6,5 ha. Der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret 1968 og 1974, udbygningerne er opført i 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Desuden er der lidt svineproduktion. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del gårdens have findes 1 fredet gravhøj. af markarbejdet. I
GENVEJ 1, ØSTER BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545135. VISTI MADSEN, husmand, født den 9.-6.-1928, søn af Marie Bolette og Jens Madsen, Smollerup, gift med Anna Søgaard, født den 3.-2.-1934, datter af Ellen Marie og Peder Søgaard, Vester Børsting.V.M. overtog gården den 22.-2.- 1957 fra Verner Juul Olesen. Matr. nr. 4b. m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 118.500. Areal 12,2 ha.Stuehuset er opført 1895, tilbygget og restaureret 1980, kostald, lade, svinestald og



-27- hønsehus opført 1954. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden indkøbes ca. 250 smågrise som opfedes. Der findes også høns på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.GENVEJ 4, "AMALIES MINDE", ØSTER BØRSTING, 7850 STO- HOLM.ANNY TINGGAARD, gårdejer, født den 16.-5.-1959, datter af Jenny og Kr. Kristoffersen, gift med Flemming Tinggaard, omtales under Skivevej 65, Kjeldbjerg. A.T. er syerske. Hun overtog gården den 1.-5.-1986 fra sin far, Kr. Kristoffersen. Nuværende e- jer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914.Ejendomsskyld 710.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1983, lade, kostald og svinestald opført 1952. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps og byg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GENVEJ 9, ØSTER BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548193. PREBEN SØRENSEN, landmand, født den 7.-3.-1931, søn af Kirstine Katrine og Søren Kr. Sørensen, Øster Børsting.P.S. overtog gården den l.-l.- 1975 fra sin far, Søren Kr. Sørensen.Matr. nr. 6d m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 95.500. A- real 11 ha., heraf 0,5 ha. skov. Stuehuset er opført 1976, kostald og lade opført 1926, maskinhus1954, staklade 1968 og gammelt stuehus omforandret til svin i 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 12 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GENVEJ 11, VESTER BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545293.SØREN KRISTIAN SØGÅRD, husmand, født den 21.-5.-1942, søn af Ellen Marie og Peder Søgård, Vester Børsting, gift med Tove Friis-Nielsen, født den 15.-5.-1935, datter af Karla Johanne og Ejner FriisNielsen, Jakobshavn, Grønland. S.K.S. overtog gården den 22.-9.- 1972 fra sin far, Peder Søgård. Nuværende ejer er 3. generation



-28- på gården, som har været i slægtens eje siden 1926.Matr. nr. 4h. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 141.800. Areal 16,3 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1927, nøs opført 1894 og tilbygget 1964, lade opført 1941. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.GL. SKOLEVEJ 2, "PÅRUPS MINDE", 7850 STOHOLM.BØRGE CHRISTIANSEN, gårdejer. Omtales under Lånumvej 22, som han også ejer og hvor han bor.B.C. overtog gården den 1.-8.-1985 fra Peter Kristiansen.Matr. nr. 16 e m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 302.000. Areal 26,8 ha.Stuehuset er opført 1934, lade 1953 og ændret til svin 1975, svinestald opført 1964. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Gården drives sammen med Lånumvej 22.GL. SKOLEVEJ 3, "LÅNUM MØLLE", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548185.NIELS CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 5.-3.-1911, søn af Johanne og Hans Christiansen, Lånum, gift med Elly Baunsgaard, født den 20.-2.-1914, datter af Maria og Knud Baunsgaard, Øster Børsting.N.C. overtog gården i november i 1935 fra Thomas Thomsen.Matr. nr. 14h m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 173.400. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1936, lade 1925, stald 1960 og grisestald samt kostald i 1969. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 30 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, rug og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GL. SKOLEVEJ 15, "KÆRGÅRD", 7850 STOHOLM,tlf. 07-542274.EDSHOLT LUND, gårdejer, født den 10.-3.-1946, søn af Anna og Svend Lund, Skive, gift med Else Marie Nielsen, født den 10.-12.-1947, datter af Anna og Harald Nielsen, Varde.E.M.L. er slagteriarbejder.E.L. er tømrer. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra Marie Thomsen.Matr. nr. 8L m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,5 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1987, lade opført ca. 1940 og stald 1950, desuden er der en garage. Gården drives udelukkende med en planteproduktion af byg, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GRAVGÅRDSVEJ 2, "GRAVGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548434.JENS JENSEN, gårdejer, født den 14.-9.-11938, søn af Nanna og Svend Jensen, Daug- bjerg, gift med Signe Christensen, født den 12.-5.-1947, datter af Anna og Siggo Christensen, Sjørup.J.J. overtog gården den 1.-8.-1977 fra sin far, Svend Jensen. Nuværende ejer er 8. generation på gården.Matr. nr. 4h m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 260.000. Areal 41 ha., heraf 6 ha. eng og 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1985, kostald opført 1960, 1978 og 1985, ungdyrstald 1985, maskinhus 1985 samt garage 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 75 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-29-GRAVGÅRDSVEJ 4, "KÆRGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548517.STEN SMED, gårdejer, født den 22.-6.-1960, søn af Anna og Verner Smed, Hobro, bor sammen med Pia Andersen, født den 19.-10.-1960, datter af Lilly og Ove Andersen, Viborg.P.A. er uddannet i en bank, men arbejder nu med blomster.S.S. overtog gården den 15.-3.-1987 fra Kresten Bendsen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 412.000. Areal 47 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1978, lade og ungdyrstald opført 1904, kostald 1959 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 65 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteprodukltionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. På gården er der 1 fast medhjælper.

Foto: Kastrup Luftfoto.

GRØNBJERGVEJ 1, "NYGÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545131.EJNAR HANSEN, gårdejer, født den 16.-5.-1948, søn af Sørine og Imanuel Hansen, Trevad.E.H. overtog gården den l.-l.- 1974 fra faderen, Imanuel Hansen.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 500.000. A- real 57 ha., heraf tilkøb 32 ha. Der er 8 ha. eng og 9 ha. er for- pagtet.Stuehuset er opfør 1913 og restaureret 1980, avlsbygningerne er opført i 1913, maskinhus 1944, kostald 1977, gi. kostald ændret til kalve og kvier 1983 samt et silohus opført 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 63 køer + opdræt, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, gylletank og markvandinganlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der kan desuden være lidt løs hjælp.HVIDEVEJ 17, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645478.KRISTIAN ELLEMANN JENSEN, landmand, født den 27.-6.-1919, søn af Sara og Anders Jensen, Møldrup.K.E.J. overtog gården i maj 1951 fra Jens Travelstrup.Matr. nr. Ix m.fl. Areal 16 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1984, stald og lade ca. 1900. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, rug, havre og ærter. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbej-det.



HVIDEVEJ 19, "STORE KNUDS- GÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645503.ALFRED SØNDERGAARD GUN- DORF, gårdejer, født den 17.-9.-- 1919, søn af Marie og Frederik Gundorf, Ålborg, gift med Lizie Christensen, født den 8.-10.-1920, datter af Johannes Chresten Christensen.A.S.G. overtog gården fra Tage Nielsen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 400.000. Areal 37 ha., heraf 3 ha. skov.
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Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1975, stald og lade opført ca. 1880, maskinhus og svinestald 1930. Det meste af jorden er forpagtet væk.HVIDEVEJ 23, "LILLESKOV", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661276.CARL VILHELM FAVERHOLT SORTBERG, gårdejer, født den 25.-9.-1921, søn af Agnes og Hans Sortberg, Randers.C.V.F.S. overtog gården den 2.-1.1950 fra Jens Bak.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld ca. 75.000. Areal 21 ha., heraf 5 ha. eng. Stuehuset er opført ca. 1850,stald opført ca. 1906 og ombygget ca. 1967, lade opført 1914 og maskinhus 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med 10-12 ungdyr, samt 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HVIDEVEJ 26, "KAUSTRUPLUND", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645157.AAGE ØSTERGAARD, gårdejer, født den 17.-11.-1941, søn af Marie og Karl Øster- gaard, Mønsted, gift med Bente Christensen, født den 19.-5.-1944, datter af Edna og Svend Aage Christensen, Viborg.Aa. 0. er formand for husmandsforeningen. Han overtog gården den 28.-11.-1963 fra sin fader Karl Østergaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden februar 1893.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 226.800. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er 2,2 ha. skov.Stuehuset er af ældre årgang og restaureret i 1969, staldene er opført 1965, 1970 og 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt af racerne SDM og RDM. Desuden er der 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HVIDEVEJ 27, "VEDHOVED ØSTERGÅRD", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06- 661892.KRISTIAN GRAVESEN, gårdejer, født den 2.-10.-1950, søn af Jenny og Robert Gravesen.



-31-K.G. overtog gården den 12.-12.-1975 fra Kristian Nielsen.Matr. nr. 2c m.fl. Grundskyld 205.000. Areal 38,5 ha., heraf 8,5 ha. skov.Stuehuset er restaureret 1978, lade og stald er udvidet 1977, roehus 1978, svinestald og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HVIDEVE3 28A, "S0VS0GÄRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645163.FINN SVENDSEN, gårdejer, født den 27.-7.-1934, søn af Marie og Ove Svendsen, Valdsø, gift med Else Bundgaard, født den 28.-7.- 1941, datter af Ellen og Martin Bundgaard, Kjeldbjerg.F.S. overtog gården den 16.-2.- 1965 fra Børge Kristensen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51,5 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. eng og mose. Foto: Kastrup Luftfoto.Der er forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1968, stald opført 1946, lade 1970, løs- driftstald 1973 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, rug, hvede og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plantørreri samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HVIDEVE3 29, "BAKKEGÅRDEN", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661273.GUNNAR VAD 3ENSEN, gårdejer, født den 9.-4.-1931, søn af Ingrid og 3ens Kr. 3en- sen Vad, Mønsted.G.V.3. overtog gården den 15.-10.-1961 fra Kristian Pedersen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 217.100. Areal 36 ha., heraf 2 ha. eng og 5,5 ha. skov.Stuehuset er restaureret 1980, svinestald opført 1890, lade 1900, svinestald og kostald 1966, desuden er der et maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 15 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rajgræs og byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HVIDEVE3 40, "RISH03HUS", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661978.LEIF ANDERSEN, landmand, født den 26.-10.-1953, søn af Edith og Henri Andersen, Vedhoved, gift med Helen Kristensen, født den 22.-8.-1946, datter af Henry Kristensen, Vemb.H.A. er kontorassistent.L.A. er specialarbejder. Han o- vertog gården den 1.-4.-1978 fra faderen Henri Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i siæg-



-32- tens eje siden 1920.Matr. nr. 1c m.fl. Areal 15,1 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1987, lade og kostald 1939 og ændret i 1988 til svin, desuden er der et hønsehus. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården, det er planen at udvide med 10 søer. Jorden er forpagtet ud.HVIDEVEJ 46A, "KRAGSØGÅRD", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-662094.HANS JØRGEN SVANEBORG, gårdejer, født den 22.-11.-1949, søn af Emma og Anders Svaneborg, Fjerreslev, gift med Bodil Nielsen, født den 22.-12.-1955, datter af Jutta og Marius Nielsen, Randers.B.S. er hjemmesygeplejerske.H.J.S. overtog gården den 1.-2.- 978 fra Grethe Andersen.Matr. nr. lp. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 174.700. Areal 32,7 ha., heraf 1,5 ha. mose. Der er forpagtet 41 ha.Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1974, stalde opført 1938, 1974, 1979 og 1985, lade 1979 og maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 120 SPF-søer, besætningen er en opformerings besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug, byg, kartofler, hvede og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, dog lidt løs hjælp i høsten. HVIDEVEJ 48, "VEDHOVEDGÅRD", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661094.TAGE VAD, gårdejer, født den 2.-12.-1931, søn af Signe og Karl Vad, Gråmose, gift med Bodil Sørensen, født den 24.-2.- 1933, datter af Maria og Niels Sørensen, Mors.T.V. overtog gården den l.-ll.- 1962 fra Verner Munk.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 195.600.Areal 28 ha., heraf 3 ha. eng og skov.Stuehuset er gennemrestaureret 1968, stald opført 1954, svinestald 1966, kostald 1978 og maskinhus 1982., desuden er der en lade. Gården drives med en kvægproduktion på 31 køer samt opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



HVIDEVEJ 50, VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661254.PEDER FUTTRUP ANDERSEN, landmand, født den 15.-11.-1929, søn af Maria og Anders Nielsen Andersen, Mors, gift med Inga Jensen, født den 28.-11.-1936, datter af Emilie og Kresten Ce- lius Jensen.P.F.A. overtog gården i 1965 fra Oskar Nielsen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 484.800. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
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Der er forpagtet 13 ha. græseng.Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1972, farestald opført 1931, kostald 1969, maskinhus 1978, ungdyrstald og svinestald 1979, samt en lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 køer samt opdræt af racerne S.D.M. og Jersey. Desuden er der 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn, 2gylletanke, markvandingsanlæg, samt køresilo. Der er 1 fast medhjælper samt 1dreng efter skoletid.

Foto: Kastrup Luftfoto.

HVIDEVEJ 52, "VESTERGÅRD", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661253.BØRGE LAIER, landmand, født den 9.-5.-1931, søn af Johanne og Anders Laier, Tohuse, gift med Grete Andersen, født den 27.-8.-1937, datter af Anna og Victor Andersen, Mønsted.B.L. overtog gården den 1.-4.- 1957 fra Erik Laier.Matr. nr. IL. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 97.000. Areal 16 ha.Stuehuset er fra 1935 og restaureret 1970, stald og lade opført 1935, maskinhus 1963, stald 1967 og roehus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 14 køer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.IGLSØVEJ 11, SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541643.PEDER VESTERGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 15.-1.-1953, søn af Inga og Børge Nielsen, Mønsted, gift med Britta Christensen, født den 29.-12.-1957, datter af Ella og Karsten Christensen, Mønsted.B.N. er klinikassistent på Stoholm Tandlægeklinik.P.V.N. er bestyrer på Mønsted Møbel- og Tæpperenseri. Han overtog gården den 1.-9.-1984 fra sin svigerfar, Karsten Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 4f m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 172.300. Areal 22,2 ha.Stuehuset opført 1904 og restaureret 1965 og 1987, kostald opført 1904, lade 1924 og svinestald 1965. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-34-IGLSØVEJ 13, "ØSTERGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541196.FRANK KRISTIANSEN, landmand, født den 12.-11.-1960, søn af Ellen og Villy Kristiansen, Stoholm, gift med Solveig Beck, født den 19.-7.-1962, datter af Johanne og Aksel Beck, Stoholm.S-K. er ekspeditrice hos en købmand i Stoholm.F.K. overtog gården den 15.-6.-1985 fra D.L.R.Matr. nr. 26a. Areal 19,9 ha. Der er forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er fra 1912 og restaureret 1986-87, gårdens udbygninger er fra 1912. Gården drives med en kvægproduktion på 54 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 tratorer, gylletank og køresilo. Der er 1 fast medhjælper på gården.IGLSØVEJ 44, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541174.BENT OG THORKILD DAMGÅRD, gårdejere.B.D. og T.D. er sønner af Ester og Johannes Damgård. De overtog gården den 1.-6.-1984 fra forældrene, Ester og Johannes Damgård. Gården drives som et I/S. Matr. nr. 14. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 217.000. Areal 38,8 ha.Stuehuset er opført 1919, kostald opført 1960 og roehus 1970, maskinhus 1976 og silohus 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 57 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 4 traktorer og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.T.D. bor på Iglsøvej 9.IGLSØVEJ 46, "MOSLUND", 7850 STOHOLM, tlf. 07-541173.VILLY MOGENSEN, gårdejer, født den 20.-7.-1951, søn af Edith og Godfred Mogensen, Iglsø.V.M. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.- 1981 fra sin far, Godfred Mogensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 4i m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 370.000. Areal 47,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er fra 1914, lade opført 1914, kostald omforandret til svin 1965, stald opført 1965 og tiibygget 1985 samt et maskinhus fra 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 38 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Besætningen er en 3.ledet stambesætning. Desuden er der 6 søer. Der sælges ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er der en medhjælper efter skoletid.IGLSØVEJ 52, "NYGÅRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-545145.JENS KR. PEDERSEN, gårdejer, født den 22.-11.-1934, søn af Margrethe og Søren Pedersen, Iglsø, gift med Else Kirstine Julius, født den 5.-.6.-1936, datter af Ragnhild og Jens Peter Julius.E.K.P. er hjemmesygeplejerske og tillidskvinde for hjemmesygeplejerskene i Fjends Kommune.J.K.P. er i bestyrelsen for D.L.G. i Skive. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra sin svigerfar, Jens Peter Julius.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 276.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 26 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1973 til 1978, lade opført 1895 og omforandret til kalve og roerum i 1975, stald opført 1958, maskinhus 1976 og kostald 1980. Gården drives med en kvægbesætning på 32 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



IGLSØVEJ 56, "IGLSØGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 545073.TORBEN RASMUSSEN, landmand, født den 15.-10.-1961, søn af Tove og Børge Rasmussen, Søften, gift med Solveig Nørgaard Nielsen, født den 7.-6.-1960, datter af Gudrun og Børge Nørgaard Nielsen, Højslev.S.N.R. er dagplejemor.T.R. har været på Malling Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for Mejeriet Danmark, i 
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bestyrelsen for Fremad og FjendsHerreds Husmandsforening. Han overtog gården den 15.-3.-1984 fra Ove Lindberg. Matr. nr. 4A m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 258.000. Areal 30 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.Gården er opført 1912, kostald 1967 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægbesætning på 50 malkekøer +opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en heste og 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg, der findes 2 traktorer og gylletank. Gården drives som almindeligt landbrug uden fremmed arbejdskraft.IGLSØVEJ 58, "DAMGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545380.BENT DAMGAARD, gårdejer, født den 11.-1.-1952, søn af Ester og Johannes Dam- gaard, bor sammen med Bodil Kristensen, født den 2.-3.-1959, datter af Holger Kristensen.B.K. er ekspedient.B.D. overtog gården den 1.-7.-1979 fra Andreas Refsgaard.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 281.500. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1927, vesterhus 1904, maskinhus 1927, kostald lavet om til sostald 1980 og lade til goldsøer i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, majs, korn og rajgræs. B.D. har sammen med sin broder T. Damgaard også gården Iglsøvej 44. Gårdene drives i et I/S selskab.IGLSØVEJ 62, "HEDEGÅRD", 7850 STOHOLM.EMILIE JØRGENSEN, gårdejer, født den 14.-11.-1908, datter af Karen Marie og Peder Frederik Pedersen, Søby, gift med Arne Jørgensen, født den 11.-10.-1908, søn af Ane Marie og Jørgen Jørgensen, Hald.A.J. døde den 15.-1.-1980. Han overtog gården i december i 1937 fra Ejnar Tou- gaard.Matr. nr. 6. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 201.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1915, gammel ko- og svinestald er fra 1914 og omforandret til maskinhus, desuden er der opført kostald og lade i 1951. Gården drives med en kvægproduktion på 16 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Sønnen Jørgen Jørgensen har drevet gården siden faderens død i 1980.



IGLSØVE3 63, "K3ELDB3ERG- GÄRD", K3ELDB3ERG, 7850 STO- HOLM, tlf. 07-545146.TAGE BUNDGAARD FREDERIKSEN, gårdejer, født den 2.-10.- 1928, søn af Louise og Kr. Frederiksen, Mogenstrup, gift med Signe Tranberg Simonsen, født den 11.-1.-1928, datter af Thora og Alfred Simonsen, Mogenstrup. T.B.F. er prøveudtager. Han overtog gården den 1.-8.-1968 fra Alfred Frederiksen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 
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1.250.000. Grundskyld 423.200.Areal 36 ha., heraf 2,2 ha. bøgeskov.Stuehuset er opført 1811, lade 1875, kostald 1910, hestestald 1911 og omforandret til svin 1969, staklade opført 1947 og bruges nu til maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 1 traktor og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Gården har været fæstegård under "Ørslevkloster". Den blev købt fri i 1797, der er fra gården udstykket mindst 10 andre gårde, samt en del parcelhuse. Der har været holdt sommerfester og friluftspil på gården. I skoven er der i 1888 rejst en sten i anledning af 100 års dagen af stavnsbåndets opløsning. Endvidere har der været teglværk på gården fra 1905 til 1914. Teglværket blev lukket på grund af kulmangel.IGLSØVE3 64, IGLSØ, 7850 STO- HOLM, tlf. 07-541216LAURIDS LAURSEN, gårdejer, født den 24.-1 1.-1928, søn af Agnes og Ole Laursen, Iglsø, gift med Agnethe 3okumsen, født den 18.-5.-1940, datter af Eleonora og Svend Aage 3okum- sen, Øster Børsting.L.L. har været på "Lægård Landbrugsskole". Han overtog gården den 1.-3.-1961 fra sin far, Ole Laursen. Nuværende ejer er 3.generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 274.000. Areal 29,1 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Der er forpagtet 3,6 ha. mose. Der er 2 ha. sø.Stuehuset er opført 1900, lade 1926, kostald og svinestald 1967 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 8 søer, der leveres ca. 130 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 gyllevogn, 1 gylletank og 1 portionstørringsanlæg. Sønnen er fast medhjælp på gården. 



JORDEMODERVEJ 8, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541535. KJELD JOKUMSEN, landmand, født den 17.-1.-1944, søn af Kr. Jokumsen, Sjørup, gift med Sonja Jensen, født den 13.-12.-1950, datter af Ejnar Jensen, Nr. Søby. K.J. er chaffør. Han overtog gården den 28.-4.-1970 fra Aage Jensen. Gården er et statshusmandsbrug udstykket fra "Østergård" i 1934.Matr. nr. 17. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 194.000.
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Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. Der er forpagtet 16,6 ha.Stuehuset er fra 1934 og gennemrestaureret 1979, kostald og lade opført 1934, kostald 1972 og maskinhus 1975. På gården er der 4 heste, 2 Frederiksborg og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.JORDEMODERVEJ 12, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541518.JOHANNES BØRSTING, gårdejer, født den 14.-1.-1924, søn af Morten Børsting, Hem.J.B. overtog gården den 1.-8.-1961 fra Anders Kristensen.Matr. nr. 19. Ejendomsskyld 400.000. Grundskyld 69.100. Areal 6,7 ha.Stuehuset er opført 1900, kostald 1900, lade 1925 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, byg og rug. Der findes 1 traktor.KALKVÆRKSVEJ 7, "HARRESTRUPLUND", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541652.OVE HARRESTRUP, gårdejer, født den 15.-9.-1949, søn af Mammy og Martin Harre- strup, gift med Hanne Kristiansen, født den 15.-10.-1950, datter af Elisa og Peder Kristiansen, Lånum.H.H. er hjemmesygeplejerske.O.H. overtog gården den 1.-5.-1985 fra sin far, Martin Harrestrup. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. lQ,n m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 379.600. Areal 55,5 ha., heraf 15 ha. eng og skov. Der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1869 og restaureret 1978, kostald opført 1921, svinestald, lade og staklade 1971. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der opfedes ca. 400 slagtesvin årligt. Resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 medhjælper, halvtidsbeskæftiget, på gården.KALKVÆRKSVEJ 11, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541486.VAGN AAGE GLARGAARD, lærer, født den 28.-8.-1939, søn af Olga og N.A. Glar- gaard, gift med Helga Amhøj Lund, født den 29.-12.-1940, datter af Helene og Erik Lund.H.A.G. er lærer.V.AA.G. overtog gården den 1.-12.-1972 fra Peter Stilling.Matr. nr. 18d m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 64.200. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1973. Avlsbygningerne er opført 1976-81. Gårdens besætning er på 15 moderfår af racen Texel.



-38-KALKVÆRKSVEJ 14, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541276.KR. DAMGAARD MADSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1933, søn af Ester og Thorvald Madsen, gift med Inger Christensen, født den 6.-7.-1931, datter af Sidsel og M. K. Christensen, Rybjerg.I.M. er økonoma.K.D.M. overtog gården den 1.-8.- 1961 fra Magnus Lund.Matr. nr. lOg m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 13 ha. Der er 3 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1973, lade opført 1920, kostald 1967 og svinestald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 45 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Desuden er der 40 kreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøde består i byg. Der findes 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KALKVÆRKSVEJ 15, SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541141.ALFRED SØVSØ, gårdejer, født den 30.-8.-1913, søn af Maren og Jens Pagh Søvsø, Smollerup, gift med Asta Søvsø, født den 20.-6.-1924, datter af Anne og Alfred Søvsø.A.S. overtog gården den 1.-4.-1944 fra faderen Jens Pagh Søvsø. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1859.Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Areal 17,4 ha., heraf 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1971, lade opført 1902, kostald 1959, desuden er der en svinestald. Der er 1 so med grise. Planteproduktionens salgsafgrøde består i byg. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KALKVÆRKSVEJ 19, "LODBJERGGÄRD", SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 542229.ERIK MØLLER PEDERSEN, gårdejer, født den 25.-5.-1956, søn af Karen og Niels Møller Pedersen, Smollerup, gift med Ane Charlotte Sørensen, født den 7.-11.-1959, datter af Elly og Harry Sørensen, Otting.A.C.P. er børnehavepædagog.E.M.P. overtog gården den 5.-8.-1987 fra faderen Niels Møller Pedersen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 221.000. Areal 24 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1983, lade opført 1939, en del af den er ændret til stald i 1973, kostald opført 1961, maskinhus og lade 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er desuden en dreng efter skoletid som medhjælper.KARDYBVEJ 4, KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541201.JESPER JARL, gårdejer, født den 26.-2.-1939, gift med Lissie Jarl, født den 23.-5.-1937.L.J. er indkøber hos B & O i Struer.J.J. overtog gården i 1981 fra Evald Pedersen.Matr. nr. Kardybgårde 2a. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 346.500. Areal 46,1 ha., heraf 5 ha. skov.



-39-Bygningerne er opført 1910-1986. Gården drives med en svineproduktion på 140 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Oorden er forpagtet ud. Der findes 2 traktorer og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.KARDYBVEJ 6, "KARDYB- GÅRD", KARDYB, 7850 STO- HOLM, tlf. 07-541190.JACOB MØLLER MIKKELSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1924, søn af Julia Mikkelsen og Otto Møller, Højslev Kirkeby, gift med Lis Frida Hansen, født den 30.-5.- 1937, datter af Hilda og Thorvald Oskar Martinus Hansen, Brårup. J.M.M. overtog gården den 1.-2.- 1969 fra Julius Mikkelsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1871. Gården har været 1700 tallet. fæstegård under "Thorupgård", den er købt fri iMatr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 800.000. Areal 82 ha., heraf 8 ha. skov.Stuehuset er opført 1873, lade 1874, kostald 1912, vesterhus 1933 og maskinhus 1973. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer. Der opfedes ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, frøgræs og raps. Der findes 3 traktorer og mejetærsker. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft. KARDYBVEJ 21, "KJÆRGÅRD", KOB- BERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 535162.EMIL RAUFF HANSEN, født den 12.-6.-1918, søn af Jens Peter Rauff Hansen, Ejstrupholm, gift med Signe Marie Pedersen, født den 28.-12.-1924, datter af Peter Chr. Pedersen, Degnsgård.E.R.H. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1947 fra sin svigerfader Peter Chr. Pedersen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 352.400. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 4,5 ha. eng og plantage.Stuehuset er opført i 1885 efter en brand, svinestald opført 1924 og tilbygget 1934, hønsehus opført 1969 efter brand. Der findes 1 besætning på 13.200 høns, 20 slag- tesvvin og 6 heste af racen Oldenborg fuldblods. Planteproduktionens salgsafgrøder består af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, gylletank samt automatisk fodring og udmugning hos hønsene. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



KARDYBVEJ 25, KOBBERUP, 7870 STOHOLM, tlf. 07-535161. JENS CHR. VESTERGAARD HANSEN, gårdejer, født den 10.-9.- 1935, søn af Magda og Chr. Hansen, Svinding v. Randers, gift med Agnethe Spanggaard, født den 11.-5.-1943, datter af Karen og Johannes Spanggaard, Fredsø. A.S.H. er bogbinder.J.C.V.H. har været på "Lægård Landbrugsskole", han er nu i be
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styrelsen for Landboforeningen.Han overtog gården den 1.-9.-1963 fra Ingemann Nielsen.Matr. nr. 11 m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 175.000. Areal 24,5 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 33,3 ha.Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1976, lade opført 1923 og restaureret 1961, kostald og staklade opført 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 38 malkekøer samt opdræt, alle af racen S.D.M. Desuden er der 120 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består i raps, ærter og hør. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, 1 roeoptager med tang, 1 gylletank samt 1 halmfyr. Gården er udstykket fra Kobberup Præstegård i 1922.

sin far, Chr. Jensen. Nuværende ejer er

KIRKEBAKKEN 2, "MELLEMGÅRD", KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535130.NIELS JENSEN, gårdejer, født den 21.-9.-1940, søn af Anna og Chr. Jensen, Kobberup, gift med Bente Boye Frandsen, født den 10.-3.-1942, datter af Anna og Boye Frandsen, Stoholm.B.B.J. er sygehjælper.N.J. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1966 fra7. generation på gården, som har været islægtens eje siden 1802. Fra gården er udstykket "Helstrupgård" på 25,9 ha.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 380.800. Areal 46 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 28,8 ha.Stuehuset er opført 1914, lade 1886, svinestald 1914, kostald 1968, kalvestald 1977 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 malkekøer + opdræt, ialt 140 stk. af racen SDM. Desuden opfedes der ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og køresilo. Der er 1 fast medhjælper på gården.KIRKEBAKKEN 10, SØBY, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535173.SVEND ERIK CLEMMENSEN, gårdejer, født den 15.-12.-1935, gift med Ida Linnet, født den 28.-11.-1935, datter af Marie og Ole Linnet.S.E.C. er formand for Søby-Rød- ding-Vinkel Husmandsforening, i bestyrelsen for kreatur eksporten, i auktionsudvalget, desuden er



-41- han kredsformand for Skiveegnens Brugsforening, i bestyrelsen for Højslev Brugsforening og Fjends Herreds Brandkasse. Han overtog gården den 29.-8.-1958. Gården blev udstykket i 1958 som statshusmandsbrug fra "Søby Møllegård".Matr. nr. lig m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 380.000. Areal 47,1 ha., heraf tilkøbt 36 ha.Stuehuset er opført 1958 og tilbygget 1976. Hele gården er opført i 1958, hønsehus og maskinhus i 1961 og kostald 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 30 malkekøer + opdræt, ialt 100 stk., der sælges ca. 20 fedekalve årligt samt kvier til eksport. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer, 1/2 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 medhjælper efter skoletid.KJELDBJERGVEJ 2, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545128.PEDER KRISTIAN KRISTOFFERSEN, gårdejer, født den 25.-4.- 1934, søn af Astrid og Karl Kristoffersen, Kjeldbjerg, gift med Eva Margrethe Møller, født den 9.-4.-1932, datter af Maren og Søren Møller.P.K.K. overtog gården den l.-l 1.- 1957 fra Maria og Knud Thøger- sen.Matr. nr. 17e m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 213.000.Areal 23 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1984, lade opført 1960, kostald 1963, sostald 1970 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 17 køer + opdræt. Desuden er der 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde består i byg. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KJELDBJERGVEJ 3, "KJELD- BJERGHUS", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545283. PEDER TOFT, gårdejer, født den 9.-5.-1925, søn af Maren og Kresten Toft, Kjeldbjerg.P.T. overtog gården den 20.-11.- 1951 fra sin far, Kresten Toft. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 210.500. A- real 16 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1910, stald 1908 og restaureret 1987, lade restaureret 1987 og maskinhus opført 1960. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægprodutkion på 12 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 7 søer, slagtesvin opfedes på gården. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 



K3ÆRGÅRDSVE3 8, "K3ÆRGÅRD", SPARK3ÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645001.ORLA 3UUL OLESEN, gårdejer, født den 20.-4.-1947, søn af Alice og Peter 3uul Olesen, Vendsyssel, gift med Inger Kathrine 3ensen, født den 8.-8.-1948, datter af Margrethe og Asger 3ensen, Herning.I.K.O. er hjemmesygeplejerske. 0.3.0. er i bestyrelsen for den lokale husmandsforening, medlem af husdyrsudvalget i Fjends Fremad kredsen. Han overtog Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 
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gården den 1.-7.-1980 fra Magnus Børsting.980.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. derer forpagtet 2 ha. eng. Der er 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1986, lade opført 1900, kostald 1942 og restaureret 1981. Desuden er der en garage opført i 1941. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen 3ersey. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg og havre. Der findes 3 traktorer, gylletank og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOLDKURVE3 4, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452391.LARS HANSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1956, søn af 3enny og Peter Hansen.L.H. arbejder på kartoffelmelsfabrikken i Karup. Han overtog gården den 8.-9.-1983 fra sin fader Peter Hansen.Matr. nr. 2i. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 109.300. Areal 18,2 ha.Stuehuset er fra 1951, stald og lade opført 1951 samt staklade 1956. Der er 10 stk. fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder bestå af byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KOLDKURVE3 5, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-456105. HENRY VAGN KRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1929, søn af Ottilie og 3ens Peder Christensen, Vroue, gift med Ingrid Viola Hansen, født den 20.-6.-1938, datter af Anna og Hans Peter Hansen, Trevad. H.V.C overtog gården den 1.-4.- 1957 fra Vagn Olesen.Matr. nr. 21. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 96.200. A- real 16,5 ha., heraf 2 ha. eng.Der er forpagtet 13,2 ha.Stuehuset er opført 1951, kostald 1951, ungdyrstald og kostald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 20 køer + opdræt, alle af blandet race. Desuden er der 35 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter og byg. Der findes 3 traktorer og 1 slamsuger. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOLDKURVE3 7, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452504.KRISTIAN RAUFF HANSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1954, søn af Mie og 3ensHansen, gift med Ellen Andersen, født den 20.-4.-1953, datter af Hilda og Arne An-



-43- dersen.K.R.H. overtog gården den 15,-5.-1978 fra Keld Dissing.Matr. nr. 2h. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 96.000. Areal 16,5 ha., heraf 5 ha. eng og udyrket jord. Der er forpagtet 165 ha.Stuehuset er opført 1952, moderniseret og tilbygget 1987, stald opført 1932, hønsehus 1974 og kyllingehus 1979. Gården drives med en fjerkræ produktion på 38.000. æglæggende høns og 19.000 slagtekyllinger. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg, kartofler til fabrik, rug, frøgræs og spindehør. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke og 5 markvandingsanlæg. Der er ansat 3 medhjælpere.KOLDKURVEJ 9, "ØSTER KOLDKUR", KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452039.HENRY PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1922, søn af Mathilde og Mikael Pedersen, Sjø- rup, gift med Minna Graversen, født den 23.-7.-1928, datter af Martha og Aksel Graversen, Le- gind, Mors.H.P. overtog gården den 8.-3.-1950 fra Viggo Pedersen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 260.000. Areal 44 ha., heraf 7-8 ha. eng.Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1984, vesterhus opført ca. 1880, lade 1928, maskinhus 1954 og stald 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOLDKURVEJ 11, "VESTER KOLDKUR", KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452205. KNUD SØGAARD, gårdejer, født den 29.-12.-1942, søn af Dagny og Anders Søgaard, Koldkur, gift med Tove Kjærgaard Jensen, født den 21.-8.-1943, datter af Lis og Verner Jensen, Frederiks.T.K.S. er sygehjælper.K.S. har været i bestyrelsen for landboforeningen. Han overtog gården den 1.-5.- 1973 fra sin far, Anders Søgaard.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38 ha., heraf 6-7 ha. eng.Stuehuset er opført 1855 og restaureret 1974 og 1979, stald opført 1961 og ændret til køer 1975, 1980 og 1986, spaltestald til ungdyr i 1976, svinehus ændret til værksted og maskinhus 1977 og foderhus bygget 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KOLDKURVEJ 12, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452207. JENS MADSEN, boelsmand, født den 7.-11.-1913, søn af A. og M. Madsen, Sdr. Andrup, gift med Asta Højris, født den 24.-4.-1919, datter af Anne og Jens Højris, Sjørup.J.M. overtog gården den 1.-3.- 1940 fra Søren Albertsen.



-w-Matr. nr. Ih. Areal 13,8 ha.Stuehuset er opført 926 og restaureret 1970, stald ombygget 1970, garage og maskinhus opført 1965 og lade 1970. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOLDKURVEJ 13, "NYGÅRD", KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07- 452107.KJELD ØSTERGAARD, gårdejer, født den 11.-9.-1942, søn af Ellen og Alfred Østergaard, Koldkur, bor sammen med Harriet Møller, født den 8.-5.-1946, datter af Gerda og Marius Andersen, Gellerup.H.M. er syerske.K.Ø. er buschaffør. Han overtog gården den 1.-5.-1970 fra sin far, Alfred Østergaard. Nuværende ejerer 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1918. Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 308.600. Areal 49,6 ha., heraf 5 ha. skov og 7 ha. eng og bakke.Stuehuset er opført 1974, stald og lade opført 1974 efter en brand. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps, frøgræs og byg. Der findes 1 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. KOLDKURVEJ 16, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452208. ALFRED CHRISTENSEN, gårdejer, født den 17.-1.-1936, søn af Dagmar og Kristian Christensen, Karstoft, gift med Betty Irene Christensen, født den 30.-10.- 1942, datter af Emma og Jørgen Christensen.A.C. er formand for Menighedsrådet, formand for LOF samt i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra Henry Sørensen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 128.000. A- real 22,3 ha., heraf tilkøb 9 ha.Der er forpagtet 4 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1928, restaureret og tilbygget 1971, stald opført 1928, staklade 1972, maskinhus 1968 og rundbuestald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 23 køer + opdræt, af racerne SDM og Jersey. Desuden er der 4 søer, slagtesvin opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af kartofler til fabrik. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-M-KONGENSHUSVEJ 1, "TOFTGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456002. KARL HANSEN, gårdejer, født den 18.-11.-1912, søn af Kathrine og Hans Hansen, Hulbækmølle, gift med Laura Dorthea Klausen, født den 12.-1.-1925, datter af Kre- stine og Jens Klausen.K.H. overtog gården den 1.-12.-1964 fra sin svigerfader Jens Klausen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 388.200. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er 2,5 ha. eng, 3 ha. plantage og 5 ha. hede.Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1964, Efter en brand i 1978 blev der opført stald, lade og garage. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KONGENSHUSVEJ 2, "GRØNVANG", RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456069.ANDERS LAURSEN, gårdejer, født den 8.-12.-1915, søn af Kristiane og Laurids Laursen, Bilstrup, gift med Mette Marie Hansen, født den 10.-9.-1916, datter af Marianne og Hans Hansen, Ejdrup, Års.A.L. overtog gården i 1949 fra Hans Jensen.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1965 samt maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 finsnitter, gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KONGENSHUSVEJ 4, "SØLUND", RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456073.SVEND PEDER LYBÆK CLAUSEN, husmand, født den 15.-7.-1923, søn af Stine og Jens Clausen, gift med Petra Kudahl Laursen, født den 10.-12.-1928, datter af Dorthe og Peder Chr. Laursen, Hammershus, Feldborg.S.P.L.C. overtog gården i 1953 fra Knud Damgaard.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 558.000. Grundskyld 131.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 37 ha. Der er 18 ha. gamle brunkulslejer, nu omdannet til sø og skov.Stuehuset er opført 1929 og tilbygget 1969, stald opført 1929 og restaureret 1970, lade opført 1929, maskinhus og værksted 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 10 køer + opdræt, desuden 1 so samt indkøb af ca. 30 torvegrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, kartofler til fabrik og ærter. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KONGENSHUSVEJ 6, SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456107. SVEND SØRENSEN, husmand, født den 12.-4.-1921, søn af Mette og Jesper Sørensen, Resen, gift med Edith Jepsen, født den 14.-1.-1927, datter af Maria og Kristian Jepsen, Overby, Høgild. S.S. overtog gården den 1.-12.- 1952. Gården blev bygget på jord fra hans faders ejendom. S.S. har selv opdyrket en hel del hede. Matr. nr. 3p m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 122.600. Areal 23,4 ha.Stuehuset og avlsbygninger er bygget i 1952. Jorden er bortforpagtet.



-46- KONGENSHUSVEJ 7, SDR. RESEN 7470 KARUP, tlf. 07-456109.BETTY HESSELLUND, gårdejer, født den 7.-10.-1945, datter af Sine og Valdemar Pedersen, Re- sen, gift med Ragnar Hessellund, født den 11.-9.-1941, søn af Kristian Hessellund, Skyum.R.H. er kasernearbejder.B.H. overtog gården den 1.-7.-1983 fra sin far, Valdemar Pedersen,som overtog gården efter sin farbror, som byggede den i 1930. Matr. nr. 3m m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 112.600. Areal 22,1 ha., heraf 6 ha. eng og hede. Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1988, stald opført 1930, lade 1956 og maskinhus 1986. På gården er der en besætning på 5 ammekøer + opdræt af racen Hereford, desuden 1 so med grise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, kartofler til fabrik, rug og byg. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LANGGADE 1, "MØLLEGÅRD", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645227.KAJ SCHMIDT, gårdejer, født den 29.-9.-1936, søn af Anna og Henry Schmidt, Fyn, gift med Helga Hansen, født den 3.-5.-1937, datter af Thyra og Søren Hansen, Lih- me. K.S. overtog gården den 1.-7.-1970 fra Svend Møller. Han ejer også "Østergård", Østervang 1. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 324.000. Areal 49 ha., heraf 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1976, lade opført 1898 og ændret til ungdyr 1971, svinestald 1904, stald 1924, maskinhus 1962 og udvidet 1976 samt roehus opført 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 37 køer + opdræt, alle af racen RDM, desuden er der 80 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 18, LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541478.HARRY NIELSEN, husmand, født den 11.-5.-1928, søn af Dagmar og Odin Nielsen, Fiskbæk, gift med Edith Mogensen, født den 14.-10.-1927, datter af Helga og Carsten Mogensen, Øster Assels. H.N. overtog gården den 1.-11.-1964 fra 3ust Olesen. Matr. nr. Ikl m.fl. Ejendomssskyld 930.000. Grundskyld 91.200. Areal 8,3 ha., heraf 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1976, stald opført 1914 og ændret til svin 1971, svinestald opført 1950, maskinhus 1975 og svinestald 1979. Gården drives med en svineproduktion på 45 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 19, "DRENGSGÅRD", LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541714.JAN LANGBALLE, gårdejer, født den 18.-8.-1960, søn af Mette og Anders Langballe, Snedsted, gift med Birgit Christensen, født den 23.-8.-1958, datter af Rigmor og Poul Christensen, Spentrup. B.L. er socialpædagog. J.L. er kirkegårdsmedhjælper. Han overtog gården den 1.-4.-1985 fra Kr. Drengsgård.



-47-Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 220.700. Areal 25 ha., heraf 1 ha. sø.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1974, lade opført 1904, kostald 1954 og ændret til svin 1985, svinestald opført 1972, maskinhus 1900 og 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder består af raps, hvede, byg og ærter. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 20, "HØJBO", LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541057.POUL EGEBJERG PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1933, søn af Ragnhild og Svend Pedersen, Tastum, gift med Inga Visti- sen, født den 8.-10.-1940, datter af Oline og Peter Vistisen.P.E.P. overtog gården den 1.-8.- 1977 fra Frits Stilling.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 472.000.Areal 46 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er 1 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1976, svinestald opført 1920 og ændret til garage 1970, stald opført 1940 og 1980, lade opført 1942, maskinhus og foderhus opført 1988. Gården drives med en kvægprodutkion på 52 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000.

LUNDGÅRDSVEJ 22, "FREDSGÅRD", LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541146.BENT SØRENSEN, gårdejer, født den 1.-9.-1942, søn af Jenny og Jakob Sørensen.B.S. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen, i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården den 1.-12.-1978, fra sin far, Jakob Sørensen. Nuværende ejer er 4 generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1882.Grundskyld 237.700. Areal 25 ha., heraftilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 10 ha. Der er 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1980, lade opført 1922, kostald 1960 og ændret i 1979, svinestald opført 1979 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidig landbrug med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der en slagtesvinebesætning på 280 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 3 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 25, GUNDELUND",GUNDELUND, 8800 VIBORG, tlf. 06-645043. HENNING TANDERUP, gårdejer, født den 6.-10.-1955, søn af Olga og Jens Tanderup Jensen, Tanderup, gift med Bente Hvarregård, født den 24.-10.-1960, datter af Helene og Niels Hvarregaard, Hjørring.B.H.T. er børnehave pædagog.



-M-H.T. er medlem af Menighedsrådet. Han overtog 1. halvdel af gården den 1.-1.-1979 og 2. halvdel 1.-1.-1987 fra faderen Jens P. Tanderup.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.630.000. Grundskyld 240.000. Areal 31 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1988, lade, svinestald og kostald opført 1925, kostald og lade 1977, maskinhus 1978 og silohus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden findes der 200 slagtesvin, der leveres årligt ca. 450 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 29, MØGELBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 06-645621.FINN KLAUSEN, husmand, født den 8.-10.-1951, søn af Mary og Aage Klausen, Sto- holm, gift med Jonna Olesen, født den 30.-6.-1955, datter af Tove og Aksel Olesen,. Stoholm.J.K. er kontorassistent.F.K. er smedesvend. Han overtog gården i 1981 fra Anna Laursen.Matr. nr. li m.fl. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 68.600. Areal 8,4 ha., heraf 1,6 ha. eng. Der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985, alder på stald og lade er ukendt. Gården drives med en ammeko besætning på 5 køer med kalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 1 traktor og del i mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 35, MØGEL- BJERG, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645092.SVEND J. KLAUSEN, boelsmand, født den 24.-2.-1924, søn af Maria og Kristian Klausen, Søby, gift med Klara Bertelsen, født den 5.-7.-1927, datter af Karen og Jørgen Bertelsen.K.K. er rengøringsassistent på et plejehjem.S.J.K. overtog gården den 1.-6.- 1950 fra Andreas Nielsen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld650.000. Grundskyld 172.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 3 ha. eng og mose samt 3 ha. nyplantet skov.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1961, lade opført 1935, hønsehus 1956 og stald 1961. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer samt kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og juletræer. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. LUNDGÅRDSVEJ 41, "FOLD- BJERGGÅRD", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645019.NIELS HANSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1924, søn af Søren Hansen, gift med Doris Christensen, født den 2.-8.-1928, datter af Jens Christensen.N.H. overtog gården i marts i 1959 fra sin fader Søren Hansen. Matr. nr. la. Ejendomsskyld



-w-960.000. Grundskyld 213.000. Areal 30 ha., heraf 10 ha. nåleskov.Stuehuset er opført 1910, tilbygget og moderniseret, udbygningerne er opført 1910 efter en brand, desuden er der en stald opført 1960. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 14 malkekøer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 100 stk. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDGÅRDSVEJ 42, SPARKJÆR FUSAGER, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645102.KNUD STENGAARD OLESEN, landmand, født den 19.-1.-1939, søn af Jens Chr. Olesen, gift med Lis Mortensen, født den 14.-7.-1942, datter af Egon Mortensen.K.S.O. er vurderingsmand. Han overtog gården i august i 1969 fra Marie Bach.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 159.200.Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 7 ha. der er forpagtet ca. 7 ha. Der er ca. 2 ha. eng og plantage. En mindre del af jorden er fredet.Stuehuset er opført 1975, udbygningerne består af kostald og lade, alderen er u- kendt. Gården drives med en malkekobesætning samt opdræt ialt 80 stk. alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, gylletank, gyllevogn samt genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 44, "LILLE THORUPGÅRD", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645072.KNUD MORTENSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1945, søn af Peder Mortensen, gift med Marie Dissing, født den 24.-4.-1948, datter af Harald Østergaard Madsen.M.M. har udearbejde.K.M. overtog gården i juni 1984 fra sin fader Peder Mortensen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 392.000. Areal 56 ha., heraf ca. 12 ha. nåleskov og eng. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1909 og moderniseret, staldene er opført 1969, 1975, 1978 og 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion samt 5.000 høns af racen Brune Italienere. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og gastætsilo. Gården drives som familiebrug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 48, "LILLE THORUPGÅRDE", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645087.SIGVALD FAUERHOLT FREDERIKSEN, gårdejer, født den 4.-10.-1923, søn af Tho- rup Frederiksen, gift med Ella Dalsgaard, født den 12.-9.-1929, datter af Jens Kr. Dalsgaard.S.F.F. overtog gården den 1.-11.-1966 fra sin far, Thorup Frederiksen. Gården har været i slægtens eje i ca. 400 år.Matr. nr. 2a, 2e m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 233.000. Areal 44,9 ha., heraf 8 ha. eng og 2 ha. skov og krat. Der er fprpagtet ca. 12 ha. Stuehuset er fra 1906, de store staldbygninger er opført 1890, kostald og lade 1935, ny kostald og lade 1978 og nyt maskinhus 1987. Gården drives med en kvægbesætning på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, gylletank samt halmfyr. En søn er fast medhjælp på ejendommen.



-50-LUNDGÅRDSVEJ 52, "SØBORG", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645250.NIELS CHR. RIIS, landpost, født den 24.-5.-1932, søn af Th. Riis, "Gårsdal", Ravnstrup.N.C.R. er landpost og overtog gården i 1971 fra Johannes Olsen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 160.000. Areal ca. 35 ha., heraf ca. 12 ha. granskov.Stuehuset er ældre men moderniseret, udbygningerne består af stald og lade. Ca. 12 ha. er lejet ud, resten bruges til egen besætning af kødkvæg. Der findes 1 traktor.LÆRKENBORGVEJ 2, "BAGGES- GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545275.SVEND AAGE LAURSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1933, søn af Agnes og Ole Laursen, gift med Annalise Hansen, født den 23.-1.- 1937, datter af Marie og Chr. Hansen.S.Aa.L. overtog gården den 15.-3.- 1960 fra Poul Sørresiig.Matr. nr. 13 a. m.fl. Ejendomsskyld 1.705.000. Grundskyld ca. 685.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 26 ha.Der er 13 ha. eng, 3 ha. skov og 4 ha. hede. Der er forpagtet 38 ha.Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1977, lade opført 1904, svinestald 1914, kostald 1965 og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 34 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der er 13 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, rug og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, gylletank, gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Desuden er der lidt løs hjælp. LÆRKENBORGVEJ 6, "ØSTERGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545251. SVEND ØSTERGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født den 9.-12.-1933, søn af Dagny og Søren Johan Pedersen, Fly. S.Ø.P. overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far, Søren Johan Pedersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 508.200. Areal 56,2 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er fra 1858 og moderniseret 1952, grise- og ungdyrstald opført 1911, svinestald 1916, maskinhus 1952 og lade, kostald og ungdyrstald i 1955. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 køer samt opdræt, desuden er der 6 søer, slagtesvin opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af byg. Der findes 2 traktorer og gennemløbstørreri.LÆRKENBORGVEJ 10, "DALSGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545175.HOLGER KUDAHL, gårdejer, født den 28.-3.-1961, søn af Mie og Bent Kudahl, Fly, gift med Lone Jensen, født den 26.-3.-1960, datter af Inger og Hartvig Jensen, Hade- rup.



-51-L.K. er bankassistent.H.K. overtog gården den 5.-9.-1984 fra Knud Astrup.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 557.000. Areal 80 ha., heraf 28 ha. skov og 9 ha. eng.Stuehsuet er opført 1871 og restaureret 1983, lade opført 1871, svinehus, maskinhus og garage 1915 samt staklade 1950. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer, der opfedes ca. 500 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 1 traktor, gylletank, plantørringsanlæg og halmfyr. H.K. har lejet sostald hos sin far, som også høster for ham.LÆRKENBORGVEJ 11, "LÆRKENBORG", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545056. BENT BÆK NIELSEN, gårdejer, født den 8.-6.-1932, søn af A. og H. Nielsen, Tastum.B.B.N. overtog gården den 1.-4.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 405.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført 1884, lade 1888, kostald 1909, svinestald 1911, maskinhus 1950, kostald 1960 og maskinhus 1968. Gården drives med en ammekobesætning på 12 køer + opdræt af racen Hereford. Desuden er der 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af byg og havre. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÆRKENBORGVEJ 15, "HØJGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07545083.KRESTEN GUSTAV MOGENSEN, gårdejer, født den 15.-7.-1920, søn af Niels Mogensen, Iglsø, gift med Erna Dorthea Jensen, født den 16.-1.-1926, datter af Jens Peder Jensen, Smollerup.K.G.M. har været formand for Stoholm foderstof i 25 år, i kommunalbestyrelsen i 16 år, samt i bestyrelsen for andelsbanken siden 1965. Han overtog gården den 1.-10.1948 fra sin fader Niels Mogensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 363.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 18,8 ha. af 2 gange.Stuehuset er opført 1926, gammel ko- og svinestald 1915 er lavet om i 1967, lade opført 1916 og kostald 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 25 fedekvæg af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer.

Foto: Kastrup Luftfoto.

LÆRKENBORGVEJ 23,"ELMELY", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07545130.SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født den 14.-1.-1940, søn af Hans Kristian Nielsen, Troelstrup, gift med Marie Albertsen, født den 28.-10.-1941, datter af Niels Albertsen, Iglsø.S.AA.N. overtog gården den 17.- 11.-1964 fra sin svigerfar, Niels



-52-Albertsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 3d m.fi. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 195.200. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Gammelt stuehus opført 1912, det er afløst af et nyt stuehus opført 1953, lade og gammel kostald opført i 1927, kostald 1975 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 28 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der indkøbes tyrekalve og der opfedes ca. 45 stk. årligt. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.LÅNUMVEJ 2, "NØRREGÅRD", SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-542260.HANS JØRGEN JENSEN, gårdejer, født den 22.-6.-1952, søn af Birthe og Frode Jensen, Lånum.H.J.J. overtog 1. halvdel af gården den 1.-1.-1983 og 2. halvdel 1.-1.-1988 fra faderen, Frode Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 380.000. Areal 60,4 ha., heraf 20 ha. skov, hede og eng.Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1964, oplagringsrum opført 1890, kostald 1959 og 1972, maskinhus 1979, ungdyrstald og roehus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 54 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder består af byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÅNUMVEJ 4, SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541074. KAJ MADSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1941, søn af Marie og Jens Madsen, Smollerup.K.M. overtog gården den 1.-6.-1969 fra sin far, Jens Madsen. Gården har været i familiens eje siden 1727, først som fæstergård der blev frikøbt i 1787.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 49 ha., heraf 11 ha. eng, skov og hede.Stuehuset er opført i 1932 efter brand og restaureret i 1979, kostald opført 1905, svinestald 1932, lade 1932 og ændret til dyr 1979, kostald opført 1973 og maskinhus 1937, 1964 og 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 15 ammekøer + kalve. Desuden indkøbes der kalve som opfedes, ialt ca. 110 dyr, der opfedes også 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder består af byg, havre og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. LÅNUMVEJ 5, "BAKKEGÅRDEN", SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-542124.ARNOLD JØRGENSEN, forstander, født den 21.-7.-1927, søn af Kristine og Jens Chr. Jørgensen, gift med Krista Larsen, født den 5.-10.-1928, datter af Christen- ce og Laurids Larsen.K.J. er barneplejerske.A.J. overtog gården i november 1981 fra Preben Iversen.



-53-Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 31.600. Areal 3 ha., heraf 1 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1828 og restaureret 1973, lade opført 1942, stald er ændret til beboelse 1973. Gården drives med en ammekobesætning på 2 køer samt kalve af racen Hereford.LÅNUMVEJ 12, "GRIBDALSGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541832.INGVARD FLØJGAARD BOLLER, gårdejer, født den 27.-9.-1949, søn af Dagny og George Boller, Lånum, gift med Solvej Madsen, født den 17.-12.-1955, datter af Marie og Jæger Madsen, Stoholm.S.B. er butiksassistent.I.F.B. er i bestyrelsen for husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-5.-1979 fra sin far, George Boller. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 245.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er fra 1901 og restaureret 1979, stald opført 1901 og ændret 1963, sostald opført 1979 og ungdyrstald 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 30 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÅNUMVEJ 13, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548505.ERNST THOMASEN, gårdejer, født den 21.-9.-1930, søn af Sigrid og Bernhard Tho- masen, Lånum. E.T. overtog gården den 1.-11.-1969 fra sin fader Bernhard Thoma- sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1918.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 94.400. Areal 12,6 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1975, stald opført 1918, lade ændret til svin 1970 og maskinhus 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med 6 ungdyr, 10 søer, smågrisene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÅNUMVEJ 22, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548044.BØRGE CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 2.-2.-1941, søn af Helga og Alfred Christiansen, Huldager, gift med Anne Lise Simonsen, født den 22.-3.-1945, datter af Magda og Peder Simonsen, Herrup.B.C. er formand for ligningskommisionen. Han overtog gården den 4.-10.-1966 fra Sigvald Frederiksen. Han ejer desuden GI. Skolevej 2.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 151.000. Areal 16,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og tilbygget 1976, staldene er opført 1954, 1972 og 1978, roehus 1976, maskinhus 1978, halmlade 1982 og lade 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 46 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der lidt hjælp efter skoletid. Gården drives sammen med GI. Skolevej 2.



LÅNUMVEJ 40, "VESTERGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 548146.EJGIL HAVE PEDERSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1924, søn af Anna og Johannes Have Pedersen, Vils, gift med Margrethe Kristensen, født den 20.-11.-1924, datter af Ellen og Johannes Kristensen, Legind, Mors.E.H.P. overtog gården den 9.-1.- 1954 fra Andreas Nielsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 255.000. A
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real 40 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er 5 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført 1965, gammel stuehus, som er lavet til garage, opført 1864, svinestald opført 1916 og 1965, maskinhus 1960, kostald 1972 og ungdyrstald 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Johannes Pedersen har halvpart i gården, som er lavet til I/S.LÅNUMVEJ 45, "DALGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548178.RYAN THOMSEN, gårdejer, født den 19.-12.-1958, søn af Anna og Hartvig Thomsen, Lånum, gift med Conny Jensen, født den 24.-6.-1958, datter af Vera og Ejgild Jensen, Sparkjær.R.T. overtog gården den 1.-5.-1982 fra sin fader Hartvig Thomsen.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf 7 ha. eng og mose. Der er forpagtet 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret flere gange, stald og roehus opført 1956, lade og svinehus omforandret 1962 og maskinhus opført 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 2 traktorer, 1 roeoptager og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

LÅNUMVEJ 54, "MÅBJERG- GÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548051.KRISTEN BACH JENSEN, gårdejer, født den 5.-1.-1937, søn af Karen og Kristian Bach, Himmerland, gift med Helga Sørensen, født den 18.-11.-1949, datter af Katrine og Frederik Sørensen, Søvsø.K.B.J. overtog gården den 1.-4.-1965 fra Gert Bligaard. Matr. nr. 1. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 244.800.Areal 29 ha., heraf 7 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1976 og 1987, lade opført 1929, kostald 1939 og ændret 1967 og 1981, maskinhus og kviestald opført 1976 og foderhus 1981. Gården drives med en kvægbesætning på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



LÅNUMVEJ 56, "BAKKEGÅRDEN", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548155.ANDERS EBBESEN, gårdejer, født den 29.-5.-1937, søn af Agnete og Viggo Ebbesen, Lånum, gift med Ester Lis Trankjær, født den 30.12.-1937, datter af Anna og Thorvald Trankjær.A.E. overtog gården den l.-ll.- 1962 fra Alfred Pedersen. A.E. ejer også Lånumvej 60.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 172.500.Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Stuehuset er opført 1911, lade maskinhus 1976, ungdyrstald 1978 duktion på 60 køer + opdræt, alle 
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Der er 1,5 ha. eng.og kalvehus 1911, kostald 1965, roehus 1972, og silohus 1983. Gården drives med en kvægpro- af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøderbestår af byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. En søn er heltidsmedhjælp på gården.

Foto: Kastrup Luftfoto.fra sin fader Niels Ebbesen. Nuværende ejer er været i slægtens eje siden ca. 1900.

LÅNUMVEJ 58, "HØJGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07548173.SVEND ERIK EBBESEN, gårdejer, født den 3.-12.-1941, søn af Mathilde og Niels Ebbesen, Lånum, gift med Oda Revsgaard, født den 20.-3.-1944, datter af Marie og Niels Revsgaard, Mej- rup.O.E. er fabriksarbejder.S.E.E. er fabriksarbejder. Han overtog gården den 3.-11.-1966 3. generation på gården, som harMatr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 223.200. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er 2 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1986, stald opført 1897, lade 1914 og stald 1966 og 1974. Gårdens besætning er på 20 grise. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, byg, hvede og rug. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LÅNUMVEJ 60, "HOLMGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM.ANDERS EBBESEN, gårdejer, omtales under Lånumvej 56.A.E. overtog gården den 3.-4.- 1986 fra sin morbroder Kresten Holmgaard.Gården har været i slægtens eje siden 1680.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 236.500.Stuehuset er opført i 1966, udbygningerne består af stald, lade, med Lånumvej 56. maskinhus og s vinestald. Gården drives sammen



-56-MØLLEVEJ 3, "TREVAD MØLLE", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-547040.IVAR SØGAARD, gårdejer, født den 11.-2.-1932, søn af Laura og Esper Søgaard, Trevad, gift med Herdis Ibsen, født den 27.-2.-1929, datter af Ena og Jens Ibsen, Gesing, Esbjerg.H.I. døde den 11.-7.-1984.I.S. overtog gården den 1.-1.-1966 fra sin fader Esper Søgaard.Matr. nr. 3 c m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 321.400. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er 2 ha. skov og 8 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1973, lade opført 1921, maskinhus 1958 og 1984, slagtesvinestald 1960 og 1969, kostald 1973 og sostald 1979. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt. Desuden er der 32 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg, hvede, rug og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er der ansat 1 fast medhjælper. Der har tidligere været en stor vandmølle på gården.MØLLEVEJ 5, "ALSBJERG", VESTER BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-547059.SIGVALD PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-5.-1911, søn af Anne Marie og Søren Pedersen, Vester Børsting, gift med Herdis Refs- gaard, født den 22.-7.-1922, datter af Karen og Søren Refsgaard, Vester Børsting.S.P. overtog gården den 1.-5.-1942 fra sin far, Søren Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 8g m.fl. Ejendomsskyld skov. 660.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. eng og 3 ha.Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1960, stald og lade opført 1918, maskinhus 1932 og svinestald 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps og rug. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MØLLEVEJ 7, "ØSTER DALSGÅRD", V. BØRSTING 7800 SKIVE, tlf. 07-545121.BØRGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1933, søn af Ingeborg og Ivar Pedersen, Hvidbjerg, gift med Margrethe Sørensen, født d. 20.-7.-1937, datter af Othilie og Gunnar Sørensen, Vridsted.B.P. overtog gården i 1964 fra Alfred Dalsgaard.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er 12 ha. eng og forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført 1974, lade 1900, kostald 1937 og 1969 samt ungdyrstald med lade 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 75 køer + opdræt af racen SDM.Planteproduktionen er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



MØLLEVEJ 8, "HELLEGÅRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07- 547028OVE JENSEN, gårdejer, født d. 2.-1.-1937, søn af Signe og Harald Jensen, V. Børsting, gift med Elin Madsen, født d. 6.-11.-1942, datter af Peder og Johanne Madsen, Tim.O.J. overtog gården d. 15.-3.- 1960 fra faderen, Harald Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1912.Matr. nr. 5a ha m.fl. Ejendomsskyld 
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1.150.000. Grundskyld 275.800. Areal 38,4 ha.heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1977, gamle avlsbygninger opført 1911, svi- nestald 1936, maskinhus 1950, hønsehus 1954, kostald og siloanlæg 1965 samt fare- stald 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med en produktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.MØLLEVEJ 10, "NYVANG", V.BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545117.NIELS TOFT, gårdejer, født d. 9.-5.-1924, søn af Maren og Kristen Toft, Kjeldbjerg, gift med Dorthea Sørensen, født d. 26.-12.- 1933, datter af Marie og Søren Sørensen, Oddense.N.T. overtog gården d. 9.-4.-1956 fra Anton Nielsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 115.400. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1950 og restaureret 1965, staldene ca. 1950, 1960 og 1974, lade 1950 og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, desuden er der 15 søer, der opfedes ca. 160 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens afgrøder er byg. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NR. SØBYVEJ 22, THORSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541671.HANS JØRN OLESEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1952, søn af Ingrid og Jens Olesen, Thorsø, gift med Kirsten Østergård, født d. 12.-3.-1953, datter af Erna og Peder Østergård, Estrup. K.O. er bankassistent.H.J.O. er tømrer, han ejer også Guldmosegård, Ejstrupvej 1, Ejstrup, Skive Kommune. Han overtog gården d. 31.- 12.-1977 fra sin far, Jens Olesen, der byggede gården på en udstykning i 1954.



-58-H.J.O. ejer også "Guldmosegård", Ejstrupvej 1, Ejstup i Skive Kommune.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkønt 2,6 ha. Der er 1 ha eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1978, stald og lade opført 1954 samt maskinhus 1965. På gården er der en besætning på 4 tyrekalve samt 10 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hør, byg, rug og græsfrø. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantilo til korn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NYGÅRDSVEJ 1, "SOLHJEM", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548438.KAJ MADSEN, landmand, født d. 3.-2.-1950, søn af Magda og Karl Madsen, Sjørup, gift med Ester Siggård Hansen, født d. 21.-2.-1955, datter af Ruth og Kristian Hansen, Egebjerg.E.S.M. er sygehjælper.K.M. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-3.-1978 fra T. Madsen.Matr. nr. Im. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 97.700. Areal 11,8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1986, stald og lade opført 1929, hønsehus 1950 og lade 1954. Gården drives med en besætning på 7 stk. ammekvæg + opdræt, alle er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NYGÅRDSVEJ 2, "NYBO", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548317.PREBEN MØLLER, husmand, født d. 29.-12.-1933, søn af Astrid og Niels K. Møller, Daugbjerg, gift med Henny Mortensen, født d. 2.-2.-1938, datter af Martine og Peter Mortensen, Daugbjerg.H.M. kører mad ud for kommunen.P.M. overtog gården d. 1.-5.- 1958 fra sin far, Niels K. Møller.Matr. nr. 1 m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 126.800. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1980, stald opført 1930, lade 1930 og 1940, svinestald 1960 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 16 køer + opdræt af blandet race. Desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter samt propionsyreanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NYGÅRDSVEJ 4, "LYKKEBO", DAUGBJERG, 8800 VIBORG.HENNING LARSEN, gårdejer, omtales under Søvsøminde, Søvsøvej 19.H.L. overtog gården d. 1.-4.-1973 fra sin far.Matr. nr. 11. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 96.600. Areal 11 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1927, stald 1927, svinehus og hønsehus 1944 samt lade 1946.Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og hvede.



NYGÅRDSVEJ 5, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548259. KRISTIAN HANSEN, boelsmand, født d. 26.-8.-1921, søn af Agnete Thorsen, Odense, gift med E- ster Frederiksen, født d. 20.-10.- 1915, datter af Dorthea og Frederik Frederiksen, Bøstrup.K.H. overtog gården d. 2.-4.-1952 fra Valdemar Pedersen.Matr. nr. Iq m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 73.800. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 2 ha.
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er eng.Stuehuset er opført 1926, restaureret og tilbygget 1978, stalde opført 1926 og 1958, lade 1926 og maskinhus 1962. På gården er der en besætning på 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Jorden er bortforpagtet.NYGÅRDSVEJ 7, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548489.CARSTEN CHRISTENSEN, skovarbejder, født d. 11.-6.-1953, søn af Vanda og Orla Christensen, Horsens, gift med Rita Bertelsen, født d. 19.-10.-1955, datter af Ing- fred og Henry Bertelsen, Sunds.R.C. er fabriksarbejder.C.C. er skovarbejder. Han overtog gården d. 15.-9.-1981 fra Højvald Madsen.Matr. nr. lu. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 77.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng og 2 ha. nyplantet skov samt mosehuller.Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1982, stald og lade opført 1941 og maskinhus 1972. Jorden er bortforpagtet. NYGÅRDSVEJ 8, "HØJVANG", NYGÅRDSMARK, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548216. RICHARD REFSGAARD ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-6.- 1935, søn af Ingrid og Anders P. Andersen, Søgård, gift med Elly Ebbesen, født d. 3.-5.-1944, datter af Mathilde og Niels Ebbesen, Lånum.R.R.A. overtog gården d. 1.-10.- 1966 fra Kristian Thomsen.Matr. nr. 11 m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 367.400.Areal 49,2 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 8 ha. skov, eng og hede. Stuehuset er opført 1929 og sidst restaureret 1987, kostald opført 1929 og 1967, svinestald 1975, kostald er ændret til svin i 1977 og maskinhus opført 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 1, "NØRREGÅRD", RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456136.JENS EJLER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1955, søn af Gerda og Karl Rasmussen, gift med Karen Filbert, født d. 28.-1.-1955, datter af Kristine og Gunnar Filbert.K.F.R. er korrespondent.



-60-J.E.R. er traktorfører. Han overtog gården d. 15.-3.-1987 fra Inger Søndergård. Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 202.800. Areal 35,7 ha., heraf 3 ha. eng og 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1969, lade og kostald 1935 samt stald 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, kartofter, byg og rug. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 5, "M AGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-466113.FIND KJÆR, gårdejer, født d. 14.-10.-1939, søn af Esther og Svend Kjær, Skive, gift med Anna-Grethe Jensen, født d. 19.-10.-1948, datter af Edith og Svend Aage Jensen, Stoholm.F.K. er i bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården d. 11.-6.-1967 fra Haldar Kristensen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 333.600. Areal 61,8 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 14 ha. er i forpagtning og der er 17 ha. skov og 7 ha. eng. Stuehuset er opført 1976 og tilbygget 1987, gården er genopført efter brand i 1956, desuden er der bygget maskinhus 1975, kostald og ungdyrstald 1978 og roehus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.NØRREHEDEVEJ 11, RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456098.KRESTEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1925, søn af Katrine og Anders Andersen, Fly, gift med Maja Elisabeth Pedersen, født d. 16.-5.-1926, datter af Petrea og Karl Pedersen, Vrønding.K.A. overtog gården i 1952, han har selv bygget gården på jord fra Viggo Sønder- gaard.Matr. nr. Ik. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 69.000. Areal 14,8 ha.Stuehuset og avlsbygningerne er alle opført 1952. Jorden er bortforpagtet.NØRREHEDEVEJ 19, AMSTRUP, 7800 SKIVE.Ejes af D.L.R. Overtaget af D.L.R. i 1987.Matr. nr. li. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 374.700. Areal 60 ha., heraf 16 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1968, maskinhus 1950, lade 1962, svinestald 1976 og 1978. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 gylletank og halmfyr.NØRREHEDEVEJ 22, SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456104. JENS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1927, søn af Karen og Søren Jensen, Iglsø, gift med Ingrid Kjeldbjerg Andersen, født d. 19.-12.-1937, datter af Stella og Hagbart Andersen, Fly. J.C.J. overtog gården d. 1.-3.- 1957, han har selv bygget gården på jord fra Toftgård i Resen. Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 167.300. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 14 ha.Stuehuset er opført 1958 og moderniseret 1976, ungdyrstald opført 1958, maskinhus og kostald 1974 og staklade 1977. Gården drives med en kvægbesætning på 32 køer +



-61- opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 24, SDR. RE- SEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456065. GEORG PEDERSEN, født d. 27.- 11.-1918, søn af Katrine og Thomas Pedersen, gift med Nanna Sigrid Birkjær, født d. 14.-3.-1930, datter af Anna og Knud Birkjær. G.P. overtog jorden d. l.-ll.- 1953, jorden blev givet i bryllupsgave af N.S.P.s forældre, jorden var hede, da de overtog den. Først i 1958 blev der bygget på jorden.Matr. nr. 7f. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 143.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført 1958 og restaureret i 1968, kostald og maskinhus opført 1958 og ungdyrstald 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, tyrekalvene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 3 traktorer, sønnen arbejder som halvdagsmedhjælp på gården.

Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld

NØRREHEDEVEJ 28, SDR. RESEN, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548258.BENNY SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1958, søn af Anna og Evald Sørensen, Resen, gift med Lene Vestergård, født d. 4.-5.1961, datter af Britta og Søren Vestergård, Fly.L.S. er teknisk assistent.B.S. overtog gården d. 1.-10.-1985 fra faderen, Evald Sørensen, som havde bygget gården i 1953. 151.000. Areal 27,4 ha., heraf 6 ha.eng, skov og hede og der er 34 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1981, stald opført 1953 og 1975, men ændret i 1987, maskinhus opført 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer, tyrekalvene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, havre, rug og græsfrø. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, del i markvandingsanlæg samt genvindingsanlæg for varme. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 30, "AGERHOLM", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548190.JES SØRENSEN, født d. 9.-5.-1956, søn af Irene og Gotlib Sørensen, gift med Birgit Mølgård Pedersen, født d. 10.-9.-1962, datter af Ester og Jens Pedersen.B.L.S. er hjemmehjælper.J.S. overtog gården d. 31.-12.-1985 fra faderen, Gotlib Sørensen.Matr. nr. 9c. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 110.000. Areal 28 ha., heraf 9 ha. skov og eng. 25 ha. er i forpagtning.Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt, besætningen er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, ærter, hvede, byg, majs og havre. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, gylletank, majshøster og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-62-NØRREHEDEVE3 32, "RESENHOLM", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548134.SØREN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1927, søn af Oensine og Aksel Christensen, gift med Ellen Christensen, født d. 18.-2.-1930, datter af A.K. Christensen. S.C. er borgmester i Fjends Kommune, valgt af de Radikale. Han overtog gården i 1950 fra sin far, Aksel Christensen.Areal 38,5 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1986, staldene opført 1953-60, lade 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, havre og byg. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ROL1GHEDSVE3 3, VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547161.NIELS ÅGE NIELSEN, husmand, født d. 27.-9.-1945, søn af Magda og Henry Nielsen, Stoholm, gift med Lis Olsen, født d. 18.-3.-1948, datter af Frida og Børge Olsen, Skive.N.Å.N. overtog gården d. 22.-2.- 1967 fra Ejvind Andersen.Matr. nr. 7p m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 341.000. A- real 41,7 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1974 og 1987, stald opført 1946 og ændret 1972, lade opført 1958, kostald 1972 samt maskinhus og silohus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.R0RGÄRDSVE3 2, "R0RGÄRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-541954.ERIK THORDAL-CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1951, søn af Elna og Esper Thordal-Christensen, Grønning, gift med Birgit Gundersen, født d. 24.-3.-1954, datter af Tinne og Laust Gundersen, Hindborg.B.G. er pædagog.E.T.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Salling Landboforening. Han overtog gården d. 11.-6.-1978 fra Tage Lauersen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5 ha. vedvarende græs og der er 15 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1983-1988, gammel vesterhus er opført 1886, lade 1968, maskinhus 1973 og kostald 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 85 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, der leveres ca. 100 slagtedyr årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. På gården er en fast medhjælp samt en deltidsansat.R0RGÄRDSVE3 3, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541359.SØREN PETER SØRENSEN, husmand, født d. 15.-12.-1931, søn af Krista og Peter Sørensen, 0. Børsting, gift med Birthe Pedersen, født d. 27.-1.-1941, datter af Klara og Christian Søndergård Pedersen, Mønsted.B.S. er dagplejemor.S.P.S. overtog gården d. 1.-8.-1958 fra Niels Lauberg Christensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., 4,4 ha. er i forpagtning.Alle bygningerne, bestående af stuehus, stald og lade, er opført i 1951. Gården



-63- drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, ialt 50 stk., af racen SDM. Desuden produceres der 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives ellers som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.RØRGÅRDSVEJ 7, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541340.OLUF NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1926, søn af Johanne og Kristian Nielsen, Iglsø, gift med Karen Simonsen, født d. 31.-10.- 1928, datter af Amalie og Rudolf Simonsen, Brøndum.O.N. overtog gården d. 4.-3.-1961 fra sin far, Kristian Nielsen. Gården er udstykket 1910.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 183.900. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført 1910, stald 1910, lade 1934, maskinhus 1963 og svinestald 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor. 10 ha. jord er udlejet. SANDBÆKVEJ 5, SPARKÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645044. JYTTE SIGGAARD, gårdejer, født d. 12.-5.-1953, datter af Niels Kristensen, gift med Hans Siggaard, født d. 28.-1.-1949, søn af Karen og Gustav Siggaard, Sparkær.H.S. døde d. 3.-11.-1985.J.S. overtog gården ved mandens død, nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 55 ha., derer 14 ha. eng og 3 ha. skov.Svinestald opført 1978, maskinhus 1983 og stald 1985, desuden er der roehus, stald og kalvestald. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 65 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen består af 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, skårlægger, 2 gylletanke, markvandingsanlæg, plansilo til korn, 3 køresiloer til ensilage og jordvarme til stuehus og kalvestald. På gården er der 2 faste medhjælpere.SANDBÆKVEJ 7, "SANDBÆK", SPARKÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645147.AKSEL JAKOBSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1936, søn af Karen og Martin Jakobsen, Lundgård, gift med Erna Kristiansen, født d. 10.-12.-1930, datter af Mette og Imanuel Kristiansen, Borup. A.J. overtog gården d. 24.-3.-1964



-64- fra Jens Kr. Kristensen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 145.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1979, stald opført 1910 og restaureret 1973, lade opført 1930, garage 1950, maskinhus 1970, kostald 1972 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 25, "GLUDSTED", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548080.LEIF HANSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1958, søn af Anna og Erling Hansen, Daug- bjerg, gift med Anne-Kirstine Jensen, født d. 30.-10.-1955, datter af Kirsten og Peder Jensen, Sdr. Ørum.A.K.H. er kontorassistent.L.H. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra sin far, Erling Hansen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 7a. Areal 35,5 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1977 og 1987, stald opført 1978 og desuden er der en gammel stald og lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 37 køer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der en svineproduktion på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 26, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548312. JUST KR. ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 27.-4.-1944, søn af Katrine og Jens Østergaard, Daugbjerg, gift med Karen Elisabeth Andersen, født d. 28.-2.-1945, datter af Katrine og Laurids Andersen, Feldingbjerg.J.K.Ø. overtog gården d. 1.-6.- 1972 fra sin far, Jens Østergaard, nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld heraf 4 ha. eng og 4 ha. skov.
Foto: Kastrup Luftfoto.1.900.000. Grundskyld 400.000. Areal 53,8 ha.,Stuehuset er opført 1875 og restaureret sidste gang i 1987, lade opført 1924, kostald 1939 og 1973, svinestald 1960 og 1976, maskinhus 1979 og kostalden er ændret til svin 1988. Gården drives med en svineproduktion på 65 søer + opdræt, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, gylletank og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SEJBÆKVEJ 27, "STENAGERGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548174.IB IBSEN, husmand, født d. 27.- 1.-1936, søn af Johanne og Karl Ibsen, Nørre Søby, gift med Hanne Frandsen, født d. 26.-2.-1939, datter af Karen Margrethe og Søren Frandsen, Gerlev.H.I. er oldfrue.1.1. er formand for Husmands-



-65- foreningen, formand for Planteavlsudvalget i Salling og Fjends. Han overtog gården d. 26.-8.-1965 fra Peter Jensen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 179.700. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., 22 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1972, stald opført 1937, svinestald 1961 og kostald 1978, desuden er der lade og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Slagtesvineprodukt- ionen består af ca. 220 stk., ialt ca. 700 årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg samt 2 ha. med majs. Der findes 3 traktorer, gylletank og gastæt silo. På gården er ansat 1 fast medhjælp, desuden bruges der maskinstation til finsnitning.SEJBÆKVEJ 30, "BAKKELY", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548101.BENT GINDELUND NIELSEN, husmand, født d. 30.-9.-1927, søn af Agnes og Anton Gindelund Nielsen, Daugbjerg.B.G.N. overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sin far, Anton Gindelund Nielsen, som i 1924 købte hede og herpå byggede gården.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1924, stald og lade 1924 og 1961, desuden er der maskinhus opført 1939 og 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt. Desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården og der købes torvegrise engang imellem. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 32, "HØJVANG", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548227.RICHARD NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1938, søn af Valborg og Kr. Nielsen, Tim, gift med Lissy Jensen, født d. 28.-1.-1945, datter af Marie og Malte Jensen, Løvskal.L.N. er sygehjælper.R.N. overtog gården d. 26.-11.-1966 fra Eigil Kristensen.Matr. nr. 11b m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 184.000. Areal 23,8 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1960, lade 1936, stald 1954 og desuden er der et gammelt hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor samt genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 33, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548048.LIS HAUPT, gårdejer, født d. 5.-6.-1942, datter af Villy Mogensen, Thorsager, bor sammen med Ronald Pedersen, født d. 11.-6.-1940, søn af Johan Pedersen, Daugbjerg.R.P. er spaecialarbejder.L.H. er husassistent. Hun overtog gården d. 1.-6.-1984 fra Ronald Pedersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 193.000. Areal 25,5 ha., heraf er 3 ha. eng og 2 ha. skov og mose.Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1979, slagtes vinestald opført 1973, sostald 1978, desuden er der en lade. Gården drives med en svineproduktion på ca. 45 søer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



SEJBÆKVEJ 37, "HEDEVANG", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548209.VALDEMAR SØRENSEN, husmand, født d. 16.-6.-1925, søn af Kirstine og Kresten Sørensen, Roun, gift med Jenny Sørensen, født d. 11.-11.-1924, datter af Gerda og Søren Sørensen, Roun.V.S. overtog gården d. 25.-8.-1957 fra Svend Lauridsen.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 

-66-

Foto: Kastrup Luftfoto.880.000. Grundskyld 105.300. Areal 20 ha., heraf 2 ha. eng. 3 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1966, stald 1953 og 1975, maskinhus 1965, gi. stuehus er ændret til garage 1967 og desuden er der en lade. Gården drives som alsidigt landbrug med 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 44, "SEJBÆKGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548163. PEDER JENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1942, søn af Marie og Aage Jensen, Daug- bjerg, gift med Inger Marie Henriksen, født d. 25.-5.-1948, datter af Jenny og Magnus Henriksen, Rødding.P.J. overtog gården d. 1.-1.-1969 fra sin far, Aage Jensen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 320.500. Areal 34,7 ha., heraf 7 ha. eng og 2 ha. skov. Der er 9 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1968 og moderniseret 1976, en gammel stald er tilbygget 1969, slagtesvinestald opført 1975 og 1976, halmhus 1973 og maskinhus 1984. Det gamle stuehus er udlejet. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der har tidligere været avlscenter på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SKIVEVEJ 14, "NEDERGÅRD", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545070.PEDER SØRENSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1927, søn af Johanne og Valdemar Sørensen, Tastum, gift med Karen Vester- gaard Pedersen, født d. 24.-2.-1930, datter af Ester og Jens Pedersen, Halkjærgård, Viborg.P.S. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra sin far, Valdemar Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været itens eje siden 1880. Der er 2 gange eksproprieret arealer, først til militæret i 1963 og i 1984 til vej.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 275.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført og restaureret 1964, kostald og svinestald opført 1934, løsdrift- stald 1972 og lade 1987 efter en brand. Jorden er bortforpagtet. Der findes 2 traktorer og halmfyr.



-67-SKIVEVEJ 15, "NYGÅRD", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545271.SVEND OTTO SØGÅRD, gårdejer, født d. 25.-4.-1953, søn af Agnes og Karl Søgård, Nørre Søby, gift med Carina Carlsen, født d. 16.-6.-1957, datter af Karen og Poul Carlsen, 0. Grønning.C.S. arbejder deltids som økonoma.S.O.S. er i bestyrelsen for Skiveegnens Jerseyforening, i Skiveegnens Kvægavlsforening, i Landboungdom samt i4H kredsrepræsentant. Han overtog gården d. 15.-8.- 1980 fra Anders Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 630.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1983, stald opført 1923, lade 1926, maskinhus 1964 og ungdyrstald 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 53 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger og 1 roeoptager. Der er 1 fast medhjælper på gården og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 21, "KOMBAKKE", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 545078.DAVID FLØJGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1927, søn af Marie og Mads Kristensen, Tastum, gift med Ulla Kirk Clemmensen, født d. 24.-7.-1927, datter af Pouline og Peder Clemmensen, Jegindø.D.F.K. overtog gården d. 1.-4.-1953 fra sin far, Mads Kristensen, gården har været i familiens eje i ca. 200 år. Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 289.000. Areal 26,6 ha. Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1973, lade opført 1908, maskinhus 1920, svinestald 1962 og stald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, gylletank og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 25, " NØRRE DAMGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545044. PER ELLING KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1940, søn af Astrid og Karl Kristoffersen, Kjeldbjerg, gift med Jytte Brun Pedersen, født d. 9.-8.-1946, datter af Mary og Viggo Brun Pedersen, Krejbjerg.J.B.K. er dagplejemor.P.E.K. overtog gården d. 1.-10.-1965 fra sin far, Karl Kristoffersen.Matr. nr. In m.fl. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1974, stald og lade opført 1900, kostald udvidet 1963, sostald opført 1972 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt. Desuden er der 20 søer, små- grisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor samt propionssyreanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 



SKIVEVEJ 29, "HØJGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545046.KRISTEN NYGAARD FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 16.-10.- 1933, søn af Kamilla og Peder Frederiksen, Kjeldbjerg, gift med Betty Jakobsen, født d. 27.-9.-1938, datter af Anna og Elmar Jakobsen, Sjørring.K.N.F. er i bestyrelsen for SDM. Han overtog gården d. 1.-10.-1960 fra sin far, Peder Frederiksen, som byggede gården i 1923 på jord fra Kjeldbjerggård.Matr. nr. læ m.fl. Ejendomsskyld 
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Foto: Kastrup Luftfoto.1.900.000. Grundskyld 353.100. Areal 27,5 ha.,heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng og 6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1923, restaureret og tilbygget 1948, stald opført 1923 ombygget 1973, maskinhus opført 1967, løsdrift kostald 1972/73 og silohus 1975. Gården drives med en kvægbesætning på ca. 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der sælges avlstyre til kvægavlsforeninger og der udstilles på dyrskuer og ungskuer. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 31, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545042.SØREN KRISTIAN MELDGAARD, gårdejer, født d. 6.-3.-1921, søn af Maren og David Meldgaard, Kjeldbjerg, gift med Anna Myrhøj Bundgaard, født d. 19.-8.-1920, datter af Hansine og Kristian Bundgaard, Ullerup.A.M.M. døde i 1979.S.K.M. er formand for Menighedsrådet, i hovedbestyrelsen for de Radikale samt i bestyrelsen for Skive Folkeblad. Han overtog gården i 1950 fra sin far, David Meldgaard, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1840.Matr. nr. le V. Børsting m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 290.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 1 ha., desuden er der 3 ha. sø.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1973, lade opført 1914, maskinhus 1939 og stald 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, desuden leveres der 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 61, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545159. BIRTHE THOMSEN og VILHELM THOMSEN, gårdejere.B.T. er født d. 5.-8.-1922 og V.T. er født d. 4.-5.-1927, forældrene er Anne og Niels Peder Thomsen.B.T. og V.T. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra faderen, Niels Peder Thomsen, nuværende ejere er 3. generation på gården. Matr. nr. 11. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 191.500. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha.Stuehuset er opført 1967, kostald, lade og svinehus 1971 efter en brand. Gården



-69- drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt, desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 65, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545109.FLEMMING TINGGAARD, født d. 11.-6.-1959, søn af Inga og Niels Tinggaard, Fly, gift med Anny Kristoffersen, født d. 16.-5.-1959, datter af Jenny og Kr. Kristoffer- sen, Kjeldbjerg.A.T. er syerske, hun ejer Amaliesminde, Genvej 4, 0. Børsting.F.T. overtog gården d. 15.-8.-1985 fra Th. Thomsen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 20,7 ha.Stuehuset er opført 1912 og restaureret senere, kostald og svinestald opført 1964 efter en brand, foderrum opført 1978 og desuden er der et maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 69, "STJERNHOLM", 0. BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545104.SIGFRED JOKUMSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1947, søn af Eleo- nora og Svend Aage Jokumsen, 0. Børsting, gift med Karen Marie Poulsen, født d. 2.-10.-1954, datter af Dagny og Erik Lyde Poulsen, Egebjerg.S.J. er medhjælper på en svinefarm. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra sin far, SvendAage Jokumsen.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 166.400. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng, der er 2 ha. eng og 1 ha, skov, og 5 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1981 og 1985, kostald opført 1900 og restaureret 1965 og 1976, svinestald opført 1956, maskinhus 1969 og ny kostald 1976. Gården drives med en kvægbesætning på 26 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. SKIVEVEJ 73, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545382. HANS FÆRCK KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1951, søn af Jenny og Kristian Kristoffersen, Kjeldbjerg, gift med Bodil Marie Nielsen, født d. I9.-6.-953, datter af Betty og Egon Nielsen, Stoholm.B.M.K. er specialarbejder på Caravel.H.F.K. er specialarbejder på Caravel. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Anton Nørgaard. Matr. nr. 8d m.fl. Ejendomsskyld810.000. Grundskyld 186.900. Areal 18,5 ha. og der er 7 ha. i forpagtning.Stuehuset er restaureret i 1987, stald er opført 1979 og maskinhus 1987, desuden er



-70- der en lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 8 ammekøer samt kalve, desuden er der ungkreaturer, ialt 60 kreaturer. Svineproduktionen er på 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 dobbelt snitter. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 75, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545132.ALFRED 0. JOKUMSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1936, søn af Anine og Kristian Jokumsen, Tastum, gift med Ruth Møller Lund, født d. 31.-5.-1941, datter af Mary og Jens Møller Lund, Gramstrup.R.M.J. arbejder på et plejehjems vaskeri.A.Ø.J. overtog gården d. 5.-2.-1965 fra Kristian Sedelmann.Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 190.200. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1940, moderniseret og tilbygget 1972, kalvestald opført 1876, lade 1929, kostald 1965, svinestald 1974, maskinhus 1978 og roehus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 14 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen består af 8 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 84, "NØRREGÅRD", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548255.ANKER SKOV MORTENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1930, søn af Dagny og Jørgen Skov Mortensen, Humlebæk, gift med Margrethe Laversen, født d. 8.-4.-1943, datter af Karen og Svend Laversen, Jebjerg.M.M. er sygeplejerske.A.S.M. overtog gården d. 26.-8.-1984 fra Bertel Jakobsen.Areal 24 ha., 2 ha. er eng.Stuehuset er restaureret 1983, svinestald opført 1980 og desuden er der endnu en stald og lade. Gården drives med en svineslagteproduktion på ca. 1.300 stk. årligt, desuden er der 3 hopper, 2 føl og 1 plag. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 87, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545091.NIELS KARL KRISTOFFERSEN, boelsmand, født d. 25.-1.-1918, søn af Maren og Kristoffer Kri- stoffersen, Egebjerg, gift med Anna Jørgensen, født d. 13.-12.- 1923, datter af Kristine og Ans- gar Jørgensen, Sjørup.N.K.K. overtog gården d. 24.-9.- 1949 fra Bjarne Sørensen.Matr. nr. 7f m.fl. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 108.500. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1953, stald opført 1940, maskinhus 1958 og desuden er der en lade. Gården drives med en besætning på 5 ungkreaturer og 15 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-71-SKIVEVEJ 91, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-548199.MICHAEL FOGET ANDERSEN, tømrer, født d. 28.-7.-1970, søn af Ellen og Leif Andersen, Vroue. M.S.A. overtog gården d. 1.-5.-1987 fra Carlo Hansen.Matr. nr. 7n. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 136.600. A- real 12,5 ha.Stuehuset er opført 1907, restaureret og udvidet 1975, stald opført 1907 og lade 1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og bruges til en del af markarbejdet. hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation
SKIVEVEJ 92B, "VESTERVANG", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548061.JØRGEN GRAVESEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1953, søn af Musse og Robert Gravesen, gift med Doris Kristensen, født d. 4.-2.-1950, datter af Ruth og Sigfred Kristensen, Sjørup.D.G. er sparekasseassistent.J.G. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra svigerfaderen, Sigfred Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1887.Matr. nr. 3a m.fl. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 0,7 ha., der er 2,2 ha. eng og 28 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1984, slagtes vinestalden er opført 1964 og ændret til løbeafdeling 1985, sostald opført 1979, klimastald, slagtesvinestald og maskinhus 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 90 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, J.G. høster ca. 50 ha. for andre. SKIVEVEJ 95, 7800 SKIVE, tlf. 07-545012.NIELS JEPSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1927, søn af Johanne og Kristen Jepsen, Rødding, gift med Birthe Mariane Sørensen, født d. 7.-3.-1935, datter af Kirstine og Søren Sørensen.N.J. overtog gården d. 27.-10.-1955 fra sin svigerfar, Søren Sørensen.Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1913 og udvidet 1930, stald opført 1913 og 1960, lade 1913 og 1916, garage 1916 og svinestald 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 12 køer + opdræt, tyrekalvene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



SKIVEVEJ 99, "HØJGÅRD", KJELD- BJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 548126.JENS CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1928, søn af Agnes og Bertel Madsen, V. Børsting, gift med Ingrid Toft, født d. 6.-3.-1938, datter af Lydia og Kristian Toft, Smollerup.J.C.M. overtog gården d. 14.-2.- 1957 fra Niels Sørensen.Matr. nr. 5m m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 339.000. A- real 29,1 ha., heraf tilkøbt 16 
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Foto: Kastrup Luftfoto.ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1972, laden opført 1928 og tilbygget 1968, kostald ændret 1968 og maskinhus opført 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt samt 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

skyld 820.000. Grundskyld 266.900. Areal 27,4 ha.,

SKIVEVEJ 105, "HØJLUND", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548348.POUL KRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1953, søn af Ella og Karsten Christensen, Iglsø, gift med Frida Jokumsen, født d. 29.-4.-1958, datter af Alice og Alfred Jokumsen, Sjørup. F.K. er deltids sygeplejerske.P.K. overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Oskar Kristensen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendoms- heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha.eng og 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1895 og moderniseret 1987, garage opført 1895, lade 1895 og 1930 samt stald 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 107, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548064.JENS LEEGAARD, husmand, født d. 22.-2.-1928, søn af Othilie og Thorvald Leegaard, Farsø, gift med Johanne Jensen, født d. 10.- 8.-1938, datter af Marie og Ingemann Jensen, Sjørup.J.L. er køkkenmedhjælper på et plejehjem.J.L. overtog gården d. 15.-7.-1961 fra Jens Peder Pedersen, "Bak".Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 153.700. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført 1974, lade 1904, kostald 1966, garage 1970 og 1976 blev det



-73-gamle stuehus ændret til svinestald. Gården drives med en kvægproduktion på 26 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 111, "NEDERGÅRD", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548030.SONJA STAMPE, gårdejer, født d. 28.-3.-1956, datter af Alice og Alfred Jokumsen, Sjørup, gift med Gert Stampe, født d. 20.-4.- 1952, søn af Maren og Jens Andreas Stampe, Skjern.G.S. er revisor.S.S. er sygehjælper. Hun overtog gården d. 1.-8.-1980 fra Niels P.Jensen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 219.300. Areal 21,2 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1957 og moderniseret 1987, udbygningerne bestående af stald, lade og garage er alle opført 1911. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SKIVEVEJ 113, "DAMTOFT", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548068.HENRY JOKUMSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1961, søn af Alice og Alfred Jokumsen.H.J. er landbrugsmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra faderen, Alfred Jokumsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1905. Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 137.300. Areal 17,2 ha.Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1987, lade opført 1920, stald 1938 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 22 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 115, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548101.AAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1920, søn af Mathilde og Micael Pedersen, Sjørup, gift med Frida Christensen, født d. 16.-4.- 1935, datter af Johanne og Viggo Christensen.AA.P. overtog gården d. 1.-1.-1958 fra faderen, Micael Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld 950.000. Areal 29 ha., heraf 5 ha. skov og 3 ha. eng.Foto: Kastrup Luftfoto.



-7^-Stuehuset er opført 1925 og senere restaureret, svinestald opført 1915, kostald 1918 og restaureret 1987, lade 1964 og maskinhus 1982. Gården drives med en besætning på 30 ungdyr og 60 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 136, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548350.JENS PEDER PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1959, søn af Ninna og Henry Pedersen, Koldkur, gift med Randi Nymand, født d. 29.-10.-1964, datter af Inger og Bent Nymand, Hvam.J.P.P. overtog gården d. 7.-3.-1985 fra en faster.Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 75.200.Stuehuset er opført 1955, stald 1955 og moderniseret 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 34 køer + opdræt, af racerne SDM og Jersey. Der findes 3 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 138, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548276.HANS SCHULTZ HANSEN, husmand, født d. 23.-4.-1935, søn af Petrea og David Hansen, Billund, gift med Irene Brundum Madsen, født d. 5.-8.-1937, datter af Rose og Henry B. Madsen, Fusager.H.S.H. overtog gården d. 25.-5.-1966 fra Jens Daugbjerg Kristensen.Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 113.300. Areal 17,3 ha., heraf 2,7 ha. eng og 0,5 ha. skov, 5-6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1929, restaureret og tilbygget 1980, lade opført 1929 og 1955,stald 1929, 1971 og 1975, maskinhus 1970 og 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. If. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld

SKIVEVEJ 177, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548172.SIGURD JOHANNESEN, husmand, født i 1930, søn af Niels P. Johannesen, gift med Karen Hedegård, født i 1937, datter af Ole Hedegård, Sperring.S.J. er specialarbejder. Han overtog gården i 1955 fra faderen Niels P. Johannesen, som byggede gården i 1927, på det tidspunkt var jorden hede.165.000. Areal 14,5 ha., heraf 2 ha.eng og skov.Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1973, stalde opført 1927, 1954 og 1961 samt lade 1927. Jorden er bortforpagtet.SKOVVEJ 20, "VESTER MØLGÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG,tlf. 06-645217.TAGE MAAGAARD, gårdejer, født d. 14.-6.-1936, søn af Agnes og Kresten Maa- gaard, Mønsted, gift med Inger Rasmussen, født d. 14.-2.-1942, datter af Anna og



-75-Johannes Rasmussen, Fyn.T.M. er i bestyrelsen for Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 4.-1.-1964 fra sin far, Kresten Maagaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1883.Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 277.600. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 2 ha. eng og 0,5 ha. skov, 9 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1980, stald opført 1942 og 1972, lade 1963, maskinhus og svinestald 1976, roehus 1978, kartoffelhus 1983 samt en tilbygning i 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 30 køer + opdræt, desuden produceres ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg og rug. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 2 gylletanke og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SKOVVEJ 27, "LIPLUND", SPARKÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645297.AAGE SØRENSEN, gårdejer, født i 1929, søn af Inger og Poul Sørensen, Hjerk, gift med Rita Andersen, født d. 21.-1.-1938, datter af Anny og Viggo Andersen, Vroue. AA.S. overtog gården d. 15.-9.-1972 fra Alfred Pedersen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 264.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1907, restaureret 1974 og 1980, lade bygget 1907, svinestald 1939, stald 1959 og 1979 samt maskinhus 1950, 1952 og 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 5 ammekøer + kalve af racen Charolais. På gården er der også 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SMUTVEJ 5, "HEDEGÅRD", LÅ- NUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541719.SØREN KRISTIAN LAUSTSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1943, søn af Ellen og Ejner Laustsen, Fly, gift med Grethe Hedegaard, født d. 13.-3.-1945, datter af Else og Holger Hedegaard, Lånum.S.K.L. overtog gården d. 1.-5.- 1979 fra svigerforældrene, Else og Holger Hedegaard.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 317.000. Areal 43 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. skov. 9 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1979, svinestald opført 1936, kostald 1956, lade 1961 og maskinhus 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 41 køer + opdræt, alle af racen RDM, desuden er der 50 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. På gården er der 4 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SMUTVEJ 9, "MELDGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541314.OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1934, søn af Signe og Svend Christenen, Højslev, gift med Grethe Dueholm, født d. 2.-8.-1948, datter af Mary og Mads Dueholm, Lånum.O.C. overtog gården d. 1.-4.-



-76-1964 fra svigerfaderen, Mads Dueholm, gården kom i familiens eje i ca. 1670. Matr. nr. 10a og 9h m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng, 13 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1987, kostald opført 1931 og tilbygget 1965, lade opført 1935, hestestald 1965 og 1967, desuden er der en svinestald. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der travheste. Der findes 2 traktorer. Der er en fast medhjælp.SOLGÅRDSVEJ 3, "HAUGÄRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545227. PEDER MORTENSEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1946, søn af Gudrun og Evind Pedersen, Fly, gift med Anna Brøndum Christensen, født d. 14.-9.-1947, datter af Marie og Peder Brøndum Christensen, Korsvang Mejeri. A.B.P. er damefrisør.P.M.P. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin far, Evind Pedersen, nuværende ejer er 6. generation pågården, som har været i slægtens eje siden 1807.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 394.600. Areal 55 ha., heraf 6 ha. eng og 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1974, 2 stald og 1 lade er opført 1935 efter en brand, svinestald opført 1969 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der 10 ammekøer med kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hør, byg, rug og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.i familiens eje siden 1860.

SOLGÅRDSVEJ 31, "ØSTERSOL- GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545101.ERNST HEDEGÅRD, gårdejer, født d. 20.-6.-1953, søn af Anne og Ferdinand Hedegård, Asp, gift med Anne Marie Nielsen, født d. 1.-10.-1949, datter af Else og Niels Nielsen, Fly.E.H. er i bestyrelsen for Jutland Slagteriet. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin svigerfar, Niels Nielsen, gården har væretMatr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 368.000. Areal 42,5 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1987, stald opført 1979, maskinhus 1981, løbestald 1984, farestald 1985 og slagtesvinestald 1987. Gården drives med en slag- tesvineproduktion på 135 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo og halmfyr. Der bruges lidt løs hjælp og maskinstation til en del af markarbejdet.



SOLGÅRDSVEJ 35, "VESTER SOLGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545264.PEDER SØGAARD, traktorimportør, født d. 20.-2.-1937, søn af Laura og Esper Søgaard, Trevad Mølle. Han overtog gården i 1969 fra Frederik Andersen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 540.000. A- real 64 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. skov og 8 ha. eng. Gården drives med en Limousine ammekosbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, 
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Foto: Kastrup Luftfoto.raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives ved hjælp af en bestyrer.P.S. bor Dåsbjergvej 35, Vridsted.SPORTSVEJ 4-6, MØLLEGÅRDEN, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645168.VERNER BREGENDAL KRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1939, søn af Anna og Arne Kristensen, Mønsted, gift med Elly Bjerregaard Johansen, født d. 15.-8.-1939, datter af Maria og Andres Johansen, Mejrup.V.B.K. overtog gården d. 1.-11.-1969 fra Hans Nielsen.Matr. nr. 5a og 5h m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 165.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 4 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1965, lade 1900, staldene 1974, 1975 og 1976, maskinhusene 1973 og 1981. Gården drives med en svineproduktion på 55 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og kartofler. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.skyld 1.450.000. Grundskyld 291.500. Areal 41,1

SØGÅRDSVEJ 8, "LILLE SØGÅRD", SØGÅRD, 8800 VIBORG, tlf. 07548046.VAGN REFSGAARD ANDERSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1944, søn af Ingrid og Anders P. Andersen, Søgård, gift med Lilly Jokumsen, født d. 4.-4.-1946, datter af Elvira og Niels Peder Jokumsen, Stoholm. V.R.A. overtog gården d. 1.-8.-1968 fra faderen, Anders P. Andersen, som købte gården i 1932, da halvdelen af jorden var hede. Matr. nr. 2b m.fl. Ejendoms ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 7,5 ha. skov, hede og mose, 13,5 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1931 og sidst restaureret 1983, lade opført 1900 og restaureret 1974, kostald opført 1954 og moderniseret 1973, maskinhus opført 1975 og slagtesvi- nestald 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, desuden er der 400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-78-S0GÄRDSVEJ 10, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548287.POUL GERHARD PEDERSEN, agronom, født d. 17.-1.-1956, søn af Gudrun og Bent Pedersen, Idum, gift med Hanne Laursen, født d. 4.-12.-1955, datter af Karla og Oens P. Laursen, Holstebro.H.L.P. er sygeplejerske.P.G.P. er agronom. Han overtog gården d. 4.-6.-1986.Areal 13,9 ha., heraf 1 ha. sø og mose.Stuehuset er opført 1929 og tilbygget 1984, gi. stald opført 1929 og ny stald 1979. Gården drives med en kaninbesætning på 18 avlshunner og ca. 300 slagtekaniner af racen Hvidland, desuden er der 12 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØGÅRDSVEJ 14, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548524. ANDREAS CHRISTIAN JESPERSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1949, søn af Niels Jespersen, Håsum.A.C.J. overtog gården d. 5.-12.- 1987 fra Knud Erik Kristensen. Matr. nr. 22 m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 345.000. A- real 45,4 ha., heraf 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1985, staldene opført 1954 og 1977, lade og roehus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 59 køer + opdræt, alle af racen Jersey, der produceres avlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer og køresiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 3, "HØJVANGSLUND", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548425.ANKER OLESEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1930, søn af Martine og Ejner Olesen, Hovedgård, Horsens, gift med Elisabeth Nielsen Kold, født d. 3.-10.-1935, datter af Hedvig og Niels Kold, Dronningborg.E.N.O. er uddannet bogholder.A.O. er uddannet skovfoged, han er formand for Daugbjerg-Dås Komiteen. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Peter Jensen. Gården ejes og drives sammen med en søn og svigerdatter.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 363.000. Areal 53,2 ha., heraf 16,5 ha. plantage, som er tilplantet med juletræer.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1952, lade opført 1928, svinestald 1928, kostald 1956 og maskinhus 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg, ærter og rug. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.SØVSØVEJ 4, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548158.HENNING PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1944, søn af Ingrid og Karl Pedersen, Brandstrup, gift med Ester Nielsen, født d. 17.-9.-1951, datter af Nora og Peter Nielsen, Lindum.E.P. er formand for Husholdnings-



-79- gården d. 11.-12.-1969 fra Villy Vistisen.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 183.300. Areal 23 ha., heraf 1 ha. eng og 23 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1977, staldene er ændret i 1973-1978, maskinhus og kalvebokse er bygget 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med 35 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 1 so, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 6, "FATTIGGÅRDEN", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548283. KNUD DYBDAL BENDSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1944, søn af Sidsel og Niels Bendsen, Jørsby.K.D.B. er i Menighedsrådet og formand for Kvægavlsforeningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra Ingvard Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 300.000. Areal 33 ha., heraf 3,5 ha. eng, der er forpagtet 35 ha. samt præstegården på 45 ha.Stuehuset er opført 1880, restaureret og afkortet i 1973, stald opført 1956 og ændret 1971, maskinhus opført 1973 og ungdyrstald 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 100 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 finsnitter, 1 slamsuger og gylletank. 2 medhjælpere er ansat på gården.SØVSØVEJ 7, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548318.ANDERS DAM, husmand, født d. 28.-1.-1920, søn af Marie og Julius Dam, Vroue, gift med Asta Jensen, født d. 27.-3.-1920, datter af Marie og Marius Jensen, Birkær.A.D. overtog gården d. 11.-12.- 1950 fra sin svigerfar, Marius Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1910. Matr. nr. 14e m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 92.000. Areal 11,8 ha., heraf 1 ha. eng, mose og hede. Stuehuset er opført 1920, tilbygget og restaureret senere, stald og lade opført 1920, stalden tilbygget 1960, hønsehus og maskinhus opført 1935. Jorden er bortforpagtet.

Matr. nr. 7d. Areal 22 ha., heraf 4,5 ha. skov,

SØVSØVEJ 9, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548345. FLEMMING LARSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1945, søn af Anna og Svend Aage Larsen, Daugbjerg, gift med Karen Pedersen, født d. 3.-1.-1949, datter af Helga og Jens Pedersen, Ramsing.K.L. er sygerske.F.L. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Anders Svoldgaard. F.L.s bedsteforældre har haft gården, som de byggede i 1926 på jorde, de havde købt fra fattiggården, eng o.l., 6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1926 og restaureret flere gange, sidst i 1988, grisestald opført



-80- 1926 og ændret i 1986 og 1987, lade opført 1955, stald 1976 og maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt af racerne SDM og Jer- sey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 11, "DAMGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548515.PETER FLY-HANSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1940, søn af Marie og Svend Aage Fly-Hansen, Rønbjerg, bor sammen med Else Gravesen, født d. 19.-4.-1950, datter af Kirsten Espersen, Skive.E.G. er rengøringsleder.P.F.H. er lærer. Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Fin Svendsen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 275.200. Areal 50,7 ha., heraf 5 ha. eng og 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1987, stald og lade opført 1938. Gården drives med en ammekobesætning på 8 køer + kalve af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 13, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548324.OLE CHRISTIANSEN, landmand, født d. 21.-3.-1946, søn af Elly og Niels Christiansen, Lånum, gift med Estrid Johannesen, født d. 10.-8.-1947, datter af Dagny og Svend Johannesen, Daugbjerg.E.C. er fabriksarbejder.O.C. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1978 fra svigerfaderen Svend Johannesen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev opført i 1906, da bedstefaderen købte heden og opdyrkede den.Matr. nr. 11 m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Areal 15,4 ha.Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1975, staldene opført 1910 og 1950, lade 1960, maskinhus 1950 og 1970 samt svinehus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, roer, rug, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, portionstørreri og halmfyr. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.SØVSØVEJ 14, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548213.BENT ABRAHAMSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1935, søn af Ingeborg og Hans Abra- hamsen, Daugbjerg, gift med Edel Pedersen, født d. 9.-10.-1938, datter af Ester og Kristian Pedersen, Hjallerup.B.A. overtog gården d. 1.-4.-1959, han fik jorden fra forældrene, og opførte gården. Matr. nr. 4f. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 158.000. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 7-8 ha. eng, skov og mose og 20 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1959, svinestald 1959, lade 1967, kostald 1972, ungdyrstald og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM.Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 15, "SØVSØGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548406.VILLY ABRAHAMSEN, født d. 12.-5.-1918, søn af Ingeborg og Hans Abrahamsen, Daugbjerg.V.A. overtog gården i 1956 fra faderen, Hans Abrahamsen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 128.900. Areal 29 ha.Stuehuset er opført 1902, brændte i 1915 og blev genopbygget, stald opført 1915 og 1940, lade 1915, hestestald 1940 og maskinhus 1960. Jorden er bortforpagtet.



SØVSØVEJ 19, "SØVSØMINDE", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548290.HENNING LARSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1935, søn af Ingrid og Vagn Larsen, Daugbjerg, gift med Aase Kristine Jensen, født d. 11.11.-1931, datter af Jens og Kristine Jensen, Viborg.H.L. overtog gården d. l.-ll.- 1957 fra Niels Kabel. H.L. ejer og driver også Nygårdsvej 4. Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.260.000. Grundskyld 85.600. A- real 13,6 ha., heraf 0,5 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1927, restaureret og tilbygget 1976, staldene er opført 1927, 1961, 1963, 1965 og 1973, lade 1961, maskinhus 1963 og 1965 samt roehus 1982. Gården drives med en ammekobesætning på 15 køer + kalve. Desuden er der 35 søer, smågrisene sælges som torvegrise, der er 2 avlsheste og opdræt af fasaner og vildænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SØVSØVEJ 20, "ØSTERGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548136.AKSEL MØLLER JENSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1935, søn af Kirstine og Thomas Jensen, Daugbjerg.A.M.J. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra sin far, Aksel Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1885.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld1.200.000. Grundskyld 374.000. Areal 50,5 ha., heraf 16,5 ha. hede.Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1982, gi. lade fra 1916 er ændret til silo, tørreri og mølleri i 1970, garage opført 1916, hønsehus og vaskehus 1938, stald og lade 1952 og maskinhus 1971. Gården drives med en ammekobesætning på 7 køer + kalve og 1 tyr, alle af racen SDM, desuden er der 1 so med grise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og havre. Der findes 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 21, SØVSØ, 8800 VIBORG, tlf. 06-646264.GUDRUN KABEL, gårdejer, født d. 4.-9.-1916, datter af Andrea og Jens P. Jørgensen, Søvsø, gift med Edvard Kabel, født d. 9.-4.- 1913, søn af Katrine og Anton Kabel, Søvsø.E.K. døde d. 31.-8.-1978. Han overtog gården d. 1.-6.-1936 fra sin far, Anton Kabel, han var 3. generation på gården.



-82-Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 97.600. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1921 og blev moderniseret 1969 efter en brand, stald opført 1947 og lade 1957. Oorden er lejet ud.SØVSØVEJ 22, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548230.VIGGO KRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1934, søn af Signe og Jens Kristensen, Rødkjærsbro, gift med Asta Marie Bach, født d. 2.-12.-1940, datter af Signe og Kristian Bach, Finnerup.V.K. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Ejnar Østergaard.Matr. nr. 2h m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 105.600. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 3 ha. og der er 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1900 og sidst restaureret 1977, lade opført 1900, stald 1930, svinestald 1964, halmlade 1970, kostald 1974 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, rug og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SØVSØVEJ 23, "SØVSØHØJGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548337.EMIL JENSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1947, søn af Metha og Thorvald Jensen, Mønsted, gift med Gudrun Jakobsen, født d. 25.-9.1951, datter af Minna og Ejnar Jakobsen, Viborg.G.J. er hjemmesyerske.E.J. overtog gården d. 1.-3.-1978 fra Svend Sørensen.Matr. nr. 2h m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 134.000. A- real 25,6 ha., heraf 1 ha. skov og Stuehuset er restaureret i 1978, Foto: Kastrup Luftfoto.der er forpagtet 33 ha.stald og gi. lade opført 1904, lavet om til stald1964, lade bygget 1964, staklade 1966 og kartoffelhus 1982. Gården drives med en besætning på ca. 30 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, rug og kartofler. Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 kartoffeloptager, markvan-dingsanlæg og halmfyr. TASTUMVEJ 3, TROELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541273. JENS VAGN PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1931, søn af Michael Pedersen, Sjørup, gift med Erna Nielsen, født d. 2.-7.- 1930, datter af Henrik Nielsen. J.V.P. overtog gården d. 1.-3.- 1967 fra Kristian Sørensen. I 1925 blev der fra gården udstykket 2 andre gården på 39 ha., den ene er købt tilbage i 1972. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 366.000.Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 7 ha. i forpagtning og der er 1,6 ha. skov og 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret i 1977 og 1987, lade opført 1880,



-83-slagtesvinestalden 1932, kostald 1958 og tilbygget 1974, spaltestald opført 1973 og maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med 38 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, der sælges 20 stk. fedekvæg årligt. Desuden opfedes der 300 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, 1 gylletank og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat.TRANDUMVEJ 5, "GYLDENVAD- GÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-544008.SØREN JOHAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1912, søn af Marie og Søren Sørensen, Trevad, gift med Annalise Kristensen, født d. 17.-1.-1925, datter af Signe Kristensen, Skive.S.J.S. overtog gården d. l.-ll.- 1948 fra faderen, Søren Sørensen, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 507.600. Areal 65,5 ha.Stuehuset er opført 1924, avlsbygningerne opført 1916. Jorden er bortforpagtet sammen med mælkekvoten. TRANDUMVEJ 7, "KJÆRHOLME- GÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-547036.GERT FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1936, søn af Andrea og Martin Frederiksen, Trevad, gift med Jytte Riis Staun- strup, født d. 30.-9.-1938.G.F. overtog gården d. 17.-4.-1964 fra sin far, Martin Frederiksen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1852.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 304.400.Areal 35 ha., heraf 10 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1860, kostald 1927 og ændret til søer 1971, gi. maskinhus opført 1953, sostald 1963 og tilbygget 1975, halmlade opført 1975, forfedestald 1976, fravænningsstald 1986 og klimastald 1987. Gården drives med en svineproduktion på 110 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank samt markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælp.TASTUMVEJ 11, FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541512. JØRGEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1949, søn af Nikolaj Sørensen, Søby, gift med Bente Sofie Knudsen, født d. 28.-7.— 1950, datter af Gunnar Knudsen, Sdr. Ørum.J.S. overtog gården d. 15.-12.-



-M-1980 fra D.L.R.Matr. nr. lg m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 381.700. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 13 ha. og der er 2 ha. eng. 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1908, garage og værksted opført 1914, kostald 1974, roehus 1986 og lade 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 52 malkekøer + opdræt, ialt 130 stk., alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.TASTUMVEJ 17, "GAMMELGÅRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-542090.JØRGEN KRARUP PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1946, søn af Kresten Krarup Pedersen, Hjerk, gift med Bente Solveig Nygaard Lauersen, født d. 26.-5.-1948, datter af Tage Nygaard Lauersen.B.S.N.L. er legestueleder.J.K.P. overtog gården d. 11.-3.-1983 fra D.L.R.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 3.050.000. Grundskyld 392.100. Areal 44 ha., heraf 2 ha. skov og der er 25 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret senere, avlsbygningerne er opført 1971 efter en brand, farestald 1976 og klimastald 1986. Gården drives med en svineproduktion på 250 søer, der sælges ca. 1.000 slagtesvin samt 4.000 smågrise årligt, det er en rød SPF-besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, rug, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 2 gylletanke og automatisk fodringsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester samt 1 yngre medhjælp om sommeren.TASTUMVEJ 19, "ROARSGÅRD", SDR. FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541323.SVEND AAGE JENSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1937, søn af Gunnar Jensen, Stoholm, gift med Frida Sørensen, født d. 24.-6.-1931, datter af Kristian Sørensen, Troelstrup.S.A.J. er medlem af Kommunalbestyrelsen. Han overtog gården d. 4.-9.-1958 fra Peter Nielsen. Matr. nr. In. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 427.600. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1931, gi. kostald og lade 1931, maskinhus 1960, kostald 1967 og tilbygget 1976, silohuse opført 1972 og maskinhus 1981, desuden er der 6 minkhaller til 2.000 dyr. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 2.000 pelsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og halmfyr. 1 fast medhjælp er ansat. Minkene er I/S sammen med Kjeld, Poul, Lars og Inger Jensen samt 2 svigerbørn, Susanne Andersen og Inger Thomsen.TASTUMVEJ 23, SDR. FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541325.KNUD ERIK SØNDERGÅRD, gårdejer, født d. 23.-11.-1947, søn af Kristian Søndergård, Feldingbjerg.K.E.S. overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin far, Kristian Søndergård, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. Ib 4k m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 380.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 7 ha., skov, krat og eng.Stuehuset er opført 1918, gi. kostald og lade 1918 og ombygget i 1969, svinestald, hestestald og garage opført 1938 og ombygget 1981, maskinhus 1976, lade og



-85- ungdyrstald 1981. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, der opfedes ca. 25 stk. årligt. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat på gården.TASTUMVE3 29, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541211.BØRGE PEDERSEN BAK, gårdejer, født d. 4.-9.-1942, søn af Magnus Pedersen Bak, Sdr. Fel- dingbjerg, gift med Hannah Svindt, født d. 1.-8.-1943, datter af Morten Svindt, Oddense.H.S. er sygehjælper på Stoholm Plejehjem.B.P.B. overtog gården d. 14.-10.- 1965 fra sin far Magnus Pedersen Bak, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er på opdyrket hedejord fra 1860.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 185.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 0,7 ha.Stuehuset er opført 1935 og gennemrestaureret, svinestald opført 1906 og tilbygget 1965, 1975 og 1986, garagen og gi. svinehus er opført 1926 og maskinhus 1968. Gården drives med en svineproduktion på 33 søer, der opfedes 575 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.TASTUMVE3 31, SDR. FELDINGB3ERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541363.HANS SIMONSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1923, søn af Kresten Simonsen, Åle.H.S. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Sigurd Sørensen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 116.400. Areal 13,1 ha., heraf 1 ha. sø.Stuehuset er opført omkring 1880, svinestald opført 1974 og desuden er der hønsehus og garage. Gården drives med en svineproduktion på 11 søer, der sælges ca. 200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor.TASTUMVE3 44, "TASTUMGÅRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-541185.HANS ODGAARD, gårdejer, født d. 7.-7.-1923, søn af Niels Odgaard, Tastum, gift med Lilly Marie Nielsen, født d. 8.-9.-1940, datter af Kristian Nielsen, Himmerland. H.O. har været på Tune Landbrugsskole.Han overtog gården d. 27.-2.-1965 fra sin far, Niels Odgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården. Der er tidligere udstykket 4 ejendomme fra Tastumgård. Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 609.500. Areal 52 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1883, kostald, lade og østerhus er opført 1883 og genopført efter en brand i 1914. Gården drives med en kvægproduktion på 32 malkekøer + opdræt, ialt 100 stk., heraf opfedes 30 stk. årligt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 fast mand ansat på gården.



TASTUMVEJ 53, "RYTTERGÅRDEN", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541495.VALDEMAR LUND, gårdejer, født d. 15.-1.-1932, søn af Magnus Lund, Søby, gift med Frida Laursen, født d. 13.-9.-1931, datter af Laust Peter Laursen, Borbjerg.F.L. er lærer på Stoholm Skole.V.L. er murermester. Han overtog gården d. 1.-12.-1971 fra Jørgen Karl Andersen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje ved et mageskifte i 1866. I 1680 var det indtil 1788 under
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ryttergård under Chr. IV., derefter fæstegårdLundgård i Gammelstrup. I 1966 eksproprieredes til Skive Kaserne fra 25,5 ha. agerjord og 5 ha. skov.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 329.300. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 7,5 ha. skov, eng, hængedynd og skrænter.Stuehuset er opført 1660 og restaureret i 1956, svinehus opført 1876, østerhus 1885, staklade 1947, lade og kostald 1956 og lade 1975. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 30 stk. af racen Aberdeen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, hør, græs og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og halmfyr. 1 fast medhjælp er ansat. TINGVEJ 2, "BÆKGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07- 456184.JOHANNES BECH ANDERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1935, søn af Hilda og Peter M. Andersen, Østergård, Mogenstrup, gift med Lene Møller, født d. 2.-5.-1945, datter af Frida og Jens J. Møller, Vindum.J.B.A. overtog gården d. 1.-8.- 1978 fra Thorvald Kristiansen. Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 499.000.Areal 99 ha., heraf 10 ha. skov, hede og lyngbakker og der er forpagtet 38 ha. Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1980, ungdyrstald opført 1954, lade 1969, kostald 1972 samt maskinhus 1976 og 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 56 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og kartofler, der eksporteres spisekartofler. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 stensamler, kartoffellægger, 1 gylletank, 3 markvandings- anlæg samt gennemløbstørreri. Der er 2 mand ansat på gården.TINGVEJ 4, "LILLE BÆKGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456185. HARDY SKOV, gårdejer, født d. 4.-7.-1957, søn af Julia og Tommy Skov, Høgild, gift med Edith Kaczor, født d. 27.-1.-1965, datter af Betty og Mikids Kaczor, Ikast. H.S. arbejder på en kartoffelmelsfabrik. Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Anna og Sigfred Andersen.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 198.600. Areal 35,8 ha., heraf 12 ha. eng og skov.



-2,7-Stuehuset er opført 1924 og senere restaureret, stald og lade ligeledes opført 1924. Gården drives med planteproduktion bestående af byg, ærter og kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1/3 mejetærsker og 1 flishugger. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.TINGVEJ 9, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548518.CAROL M. FONGEMIE, gårdejer, født d. 7.-7.-1943, søn af Maurice Fonge- mie, Canada, gift med Anette Petersen, født d. 28.-8.-1947, datter af Iris og Gunnar Petersen, København.C.M.F. er områdechef for et dataselskab under SAS. Han overtog gården d. 15.-11.-1987 fra Jens Chr. Kristensen.Matr. nr. læ. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 108.600. Areal 15 ha.Stuehuset er opført 1934 og restaureret hus 1964. Jorden er bortforpagtet. 1986, stald og lade opført 1934 og maskin-
TOFTUMVEJ 4, "KÆRGÅRD", LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541244.EJNAR JOKUMSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1918, søn af Signe og Kresten Jokumsen, Sjørup. E.J. overtog gården d. l.-ll.- 1953 fra Harald Sørensen.Areal 11 ha., heraf 2,5 ha. skov og sø. 1 ha. er lejetStuehuset er opført 1917 og restaureret 1984, avlsbygningerne opført 1917, lade 1930 og maskinhus 1970. Gården drives meden ammekobesætning på 6 køer + kalve. 4 ha. af jorden er lejet ud og der findes 1 traktor.TOFTUMVEJ 7, "NYGÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541695.SVEND AAGE JENSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1933, søn af Ester og Johannes Jensen, Lihme, gift med Inger Marie Spanggaard, født d. 10.-3.-1939, datter af Karen og Johannes Spanggaard.S.AA.J. er i bestyrelsen for Jutland Slagterierne. Han overtog gården d. 1.-3.-1966 fra Folmer Olesen.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 50 ha. i forpagtning og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1973 og 1985, lade og avlsbygninger opført 1912, kostald og lade 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 59 køer + opdræt, alle af racen SDM, der opfedes 80 fedetyre årligt. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, rug og hvede. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. 1 fast mand er ansat og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



TOFTUMVE3 12, "REVSGÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541424.MICHAEL VESTERGAARD, gårdejer, født d. 1.-3.-1946, søn af Kristiane og 3ens Christian Ve- stergaard, Dommerby, gift med Ketty Larsen, født d. 15.-2.-1944, datter af Emma Betty Andersen, Karup Mark.K.V. er rengøringsassistent.M.V. overtog gården d. 10.-8.-1984 fra Sigfred Rasmussen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 
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1.500.000. Grundskyld 234.700. Areal 27,5 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1976, lade opført 1900, redskabsrum og svinestald 1930, svinestald 1971 og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

TOFTUMVE3 13, "TOFTUM- GÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541318.AAGE HENNING SØRENSEN, født d. 22.-1.-1927, søn af Kirstine og Peder Christian Sørensen, Toftum.AA.H.S. overtog gården d. 1.-10.- 1964 fra sin far, Peder Chr. Sørensen.Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1967, lade opført 1860, kostald 1908, lade er tilbygget 1908, svinestald opført 1948 og maskinhus 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 11 køer + opdræt af racerne SDM og RDM, desuden er der 2 søer og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer. Der bruges maskinstation og daglejer til en del af markarbejdet.TOFTUMVE3 14, "NYGÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541131.MARTIN HARRESTRUP 3AKOBSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1916, søn af Kirstine og Kresten 3akobsen, Toftum.M.H.3. overtog gården i 1959 fra forældrene som byggede gården i 1912.Matr. nr. 12 og 13h. Areal 12,1 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, lade 1912 og maskinhus 1983. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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Foto: Kastrup Luftfoto.

TOFTUMVEJ 16, "RONVADGÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541321.NIELS JØRGEN BRUUS, gårdejer, født d. 6.-7.-1934, søn af Birgitte og Emil Bruus, Thorning, gift med Inga Holmdal Olsen, født d. 17.-5.1941, datter af Ellen og Holmdal Olsen, Thorning.N.J.B. overtog gården d. 10.-7.- 1972 fra sin far Emil Bruus, nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 16 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Der er 3 ha. eng og 7 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1835 og restaureret 1984, garage og lade opført ca. 1835, kostald 1942, lade 1972 og ungdyrstald 1975. På gården er der en kvægbesætning på 13 køer + opdræt, alle af blandet race, desuden er der 10 moder får. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TORPVEJ 1, RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456038.JØRGEN HANSEN, husmand, født d. 9.-11.-1913, søn af Kamilla og Niels Hansen, Højslev, gift med Elise Sørensen, født d. 20.-10.-1922, datter af Marie og Peder Sørensen.J.H. overtog gården d. 15.-5.-1950 fra Arne Poulsen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 70.100. Areal 13 ha.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1978, stald opført 1914 og 1918 samt maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en 6-7 køer + opdræt, der indkøbes kalve til opfedning, desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. TRANDUMVEJ 2, "HØJGÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 544079.SVEND E. HANSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1943, søn af Anne og Hans P. Hansen, Trevad. S.E.H. overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sin far, Hans P. Hansen. Gården blev udstykket fra bedstefaderens i 1929.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 3,5 ha.eng og 4-5 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1929, restaureret 1978 og 1982, lade opført 1929 og 1975, svine- stald 1929 og restaureret 1982, stald 1975 og maskinhus 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 køer + opdræt, desuden er der 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstastion bruges til en del af markarbejdet.



TREVADVEJ 19, "REFSGÄRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545398.SØREN ALSBJERG PEDERSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1947, søn af Herdis og Sigvald Pedersen, V. Børsting, gift med Grethe Hansen, født d. 6.-1.-1953, datter af Inga og Henry Hansen, Skive. G.P.er lærer.S.A.P. overtog gården d. 1.-6.- 1977 fra Anton Frandsen, nuværende ejer er 5. generation på gården.
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Matr. nr. 6b m.fl. Areal 30 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1978, gi. kostald opført 1914, lade 1948, maskinhus 1961, svinestald 1978 og garage 1982. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der opfedes ca. 300 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise.Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 gylletank og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. TREV ADVEJ 21, V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545061. JENS THOMSEN PEDERSEN "PALLESEN", gårdejer, født d. 4.-2.1925, søn af Katrine og Thomas Pedersen, gift med Oda Svendsen, født d. 17.-8.-1933, datter af Thora og Svend Svendsen, Degnsgård.J.T.P. overtog gården d. l.-ll.- 1962 fra sin far, Thomas Pedersen, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.Matr. nr. 7c. Areal 23,4 ha.,heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1980, kostald opført 1924, lade 1929 og endnu en lade 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, desuden er der 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TREVADVEJ 22, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545394.JOHANNES RUDBACK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1947, søn af Thomasine og Niels Peder Jørgensen, Bilstrup, gift Ingeborg Rast Pedersen, født d. 6.-4.-1951, datter af Gudrun og Aksel Pedersen, Bilstrup.I.R.J. er husassistent på et plejehjem.J.R.J. er specialarbejder. Han o- vertog gården d. 15.-2.-1972 fra



-91-Christian Feder.Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 390.000. Areal 4 ha.Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1988, stald og lade opført 1902. På gården er der 2 travheste. Oorden er bortforpagtet.TREVADVEJ 27, TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-545379.THORKILD NIELSEN GRØN, gårdejer, født d. 13.-11.-1945, søn af Kirsten og Peter Marinus Nielsen Grøn, gift med Birthe Møller, født d. 18.-3.-1944, datter af Anette og Harald Møller, Grønning.T.N.G. er deltids insiminør. Han overtog gården d. 10.-7.-1976 fra sin far, Peter Marinus Nielsen Grøn.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. Foto: Kastrup Luftfoto, mose.Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1982, lade opført 1920, maskinhus 1925 og 1981, svinestald 1960 og endnu en svinestald 1977. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.TREVADVEJ 30, FLY, 7800 SKIVE.SØREN BREGENDAHL, gårdejer, omtales under Bregendalvej 9, Fly.Matr. nr. 11. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 102.100. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1965, avlsbygningerne er opført efter en brand i 1978. Gården drives med en svineproduktion på 75 søer. Gården er udstykket fra Bregendal og drives sammen med denne.

fra Kristian Jensen.

TREVADVEJ 34, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545092. NIELS CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1937, søn af Katrine og Jørgen Clausen, Tiset, gift med Birte Pedersen, født d. 13.-6.-1942, datter af Ingrid og Alfred Pedersen.B.C. død i 1968.N.C.C. er formand for Mejeriet Danmark, Skive Sydkreds. Han overtog gården d. 15.-2.-1963Matr. nr. 19 V. Børsting m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grund skyld 175.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng, der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1967, lade opført 1913, maskinhus 1962, kostald 1977 og svinestald 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 28 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-92-ULVKJÆRVEJ 15, "VESTERGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545206.OLE B. TINGGAARD, gårdejer, født d. 25.-2.-1961, søn af Inga og Niels Tinggaard, Fly.O.B.T. overtog gården d. 15.-3.-1986 fra sin far, Niels Tinggaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1909.Matr. nr. 4a m.fl. Areal 52 ha., heraf 16 ha. eng.Stuehuset er opført 1876 og restaureret flere gange, lade opført 1900, stald 1974, maskinhus 1982 og kostald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ULVKJÆRVEJ 18, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545246.AAGE STENGAARD PEDERSEN, husmand, født d. 27.-11.-1921, søn af Bodil og Marinus Pedersen, Fly, gift med Erna Sonja Østergaard, født d. 8.-6.-1938, datter af Anna og Niels Østergaard, Fly.E.S.P. arbejder på Andelsvaskeriet i Skive.AA.S.P. overtog gården i 1957 fra faderen, Marinus Pedersen.Matr. nr. 16e m.fl. Ejendomsskyld ca. 250.000. Grundskyld 96.600. Areal 13,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1876 og restaureret 1952, alle avlsbygningerne er opført 1936. På gården er der 2 ungkreaturer. Jorden er lejet ud.ULFKJÆRVEJ 20, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545234.VAGN RINGGAARD, gårdejer, født d. 21.-3.-1929, søn af Maren og Kresten Ring- gaard, Fly, gift med Ruth Toft, født d. 7.-8.-1931, datter af Lydia og Kristian Toft, Smollerup.V.R. overtog gården d. 1.-11.-1950 fra sin far, Kresten Ringgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 198.500. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 6-7 ha. eng.Stuehuset er opført 1902, stald og lade opført 1902 og udvidet 1961, efter en brand i 1971 er de delvis udbygget, desuden er der maskinhus opført 1965. Gården drives med en svineproduktion på 3 søer og 60-70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, rug og hvede. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ULVKJÆRVEJ 21, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545102.FLEMMING HØJGAARD MADSEN, psykolog, født d. 27.-6.-1944, søn af Hedvig og Olav Madsen, København, gift med Bodil Agnes Nejsum, født d. 6.-3.-1945, datter af Aase og Alfred Nejsum, Vendsyssel.B.A.M. er psykolog.F.H.M. er psykolog. Han overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Svend Just Jensen.Matr. nr. 41 m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 67.500. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1987, stald opført 1987. Gården drives med en ammekobesætning + kalve, desuden er der 6 Islandske heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



ULVKJÆRVEJ 23, "NØRREVANG", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545290. ERIK JAKOBSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1954, søn af Elly og Thomas Jakobsen, Fly, gift med Anne-Jette Jensen, født d. 24.-10.- 1952, datter af Else og Henry Jensen, Skive.A.J.J. er direktør for sit eget EDB-firma.E.J. er oversergent. Han overtog gården i 1983 fra faderen, Thomas Jakobsen.Matr. nr. 4fn m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 171.000. A
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real 20,5 ha. og 25 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1910 og tilbygget 1978 og 1979, avlsbygningerne er opført 1910 og tilbygget 1979. Gården drives med en ammekobesætning på 10 køer + kalve, desuden er der 5 heste og 7 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, havre, hvede, rug og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ULVKJÆRVEJ 25, NØRREKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07-545259.CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1906, søn af Johanne og Niels Christian Petersen, Skelhøje.S.P. overtog gården i 1947 fra Krog.Stuehuset er opført 1910 og alle avlsbygningerne ligeledes 1910. Jorden er bortfor- pagtet. V. BØRSTINGVEJ 2, "ØSTERGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545051.FRANDS STUBKJÆR, gårdejer, født d. 10.-1.-1939, søn af Marie og Anders Stubkjær, Fousing, gift med Dorthe Sørensen, født d. 19.-9.-1931, datter af Maria og Søren Sørensen, Dueholm. D.S. er lærer.F.S. overtog gården d. 1.-7.-1973 fra Jens Østergaard.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 191.300.Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og 0,5 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1956 og moderniseret 1980, lade opført 1912, sostald 1968, gold- sostald og slagtesvinestald 1976 og maskinhus 1978. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 45 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



V. BØRSTINGVE3 4, "VESTERGÅRD", K3ELDB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545071.HENNING SØRENSEN, gårdejer og chauffør, født d. 11.-5.-1946, søn af Dorthea og Niels Peder Sørensen, V. Børsting, gift med Anny 3ohansen, født d. 11.-2.- 1955, datter af Alice og Alfred 3ohansen, Sjørup.H.S. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra sin far, Niels Peder Sørensen, nuværende ejer er mindst 4. generation på 
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gården.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 725.000. Grundskyld 180.000. Areal 16,5 ha. Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1980, lade opført 1890, kostald 1925, den er ændret til svin i 1974. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. BØRSTINGVE3 5, K3ELDB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545429.30RGEN NIELSEN, specialarbejder, født d. 6.-2.-1951, søn af Karen og Oluf Nielsen, Iglsø.3.N. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-5.-1979 fra Hanne Kristensen. Areal 0,4 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1970, gi. stald og lade opført 1900, svine- stald og ny stald 1974. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, 150 slagtesvin opfedes årligt, resten sælges som torvegrise. 3orden er frasolgt i 1979.

Foto: Kastrup Luftfoto.

V. BØRSTINGVE3 6, "DAMGÅRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545150.30RGEN GAMMELGÅRD MIKKELSEN, gårdejer, født d. 9.-10.- 1941, søn af Anne og 3ens Mikkelsen, Tæbring, gift med Paula Birthe Olsen, født d. 12.-6.-1943, datter af Astrid og Frode Olsen. P.B.M. er kontorassistent.3.G.M. er medlem af bestyrelsen for 3utland Slagterier, i bestyrelsen for Salling Landboforening og i bestyrelsen for Egtved Forsøgene. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Oluf Damgaard.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 488.600. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 28 ha., som er en gård, der tidligere har været udstykket fra Damgård. Der er 1 ha. skov og 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1979, gi. lade opført 1900, kalvestald 1924, maskinhus 1946, svinestald 1956 og 1971, kostald 1973 og 1980 samt foderlade 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 80 køer + opdræt, desuden er der 200 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 miniged, 1 gylletank og portionstørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælp.3.G.M. ejer og driver også gården Skivevej 97.



V. BØRSTINGVEJ 7, "DALSGÄRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545409.ROBERT HAMMERUM, gårdejer, født d. 19.-1.-1962, søn af Gunhild og Tage Hammerum, Randers, gift med Lise Lotte Kristensen, født d. 1.-8.-1963, datter af Kamma og Bent Kristensen, Randers. L.L.H. er hjemmehjælper.R.H. overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Kresten Nygaard.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 703.000. A
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real 70,9 ha., heraf 8 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1876 og senere restaureret, stald opført 1903, svinestald 1938, 1974 og 1985, lade 1958. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, der produceres ca. 800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 skrålægger, gylletank og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.V. BØRSTINGVEJ 8, "DALGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545023.SØREN BREGENDAHL BAK, gårdejer, født d. 6.-10.-1936, søn af Gerda og Jakob Bak, gift med Grethe Smed, født d. 4.-2.-1938, datter af Anne og Henry Smed, Grinderslev.G.S.B. er deltids hjemmesygeplejerske.S.B.B. overtog gården d. 1.-1.-1979 fra sin far, Jakob Bak.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld1.650.000. Grundskyld 279.500. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. eng. og 6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1865 og restaureret 1977, kostald opført 1912 og moderniseret 1970, spaltestald opført 1977, foderhus og svinestald 1980 samt maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af blandet race, desuden er der 90 sopolte. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. BØRSTINGVEJ 10, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545065.ANDERS MADSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1930, søn af Agnes og Marinus Madsen, gift med Bente Mousten Bak, født d. 3.-12.-1937, datter af Stine og Marinus Bak, Krejbjerg.B.M. er butiksassistent.A.M. arbejder på slagteriet. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sin far, Marinus Madsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 81.600. Areal 9 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1972, lade og stald opført 1948 og maskinhus 1979. Der findes 6 kvier samt nogle søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



V. BØRSTINGVEJ 11, "KÆRGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545021.BUE VESTERGAARD, gårdejer, født d. 11.-9.-1921, søn af Anna og Kristian Vestergaard, Nr. 0- rum, gift med Edith Gregersen, født d. 18.-9.-1927, datter af Krestine og Søren Gregersen, Kjeldbjerg.B.V. overtog gården d. 26.-10.- 1957 fra sin svigerfar, Søren Gregersen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 290.000. Areal
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31,5 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1902, restaureret 1963 og tilbygget 1977, lade og hestestald opført 1880, svinestald 1900, kostald 1912, maskinhus 1960 og svinestald 1970. Gården drives i dag med en svineproduktion på 20 køer + opdræt, der sælges ca. 200 grise årligt. Der er endnu 20 ungdyr tilbage af den besætning, der blev sat ud i april 1987. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

staureret 1980, lade opført 1860,

V. BØRSTINGVEJ 13, "KJÆR- GÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07547032.JENS KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1925, søn af Mette og Kristen Jensen, Vroue, gift med Ydun Laursen, datter af Signe og Kristian Laursen, Høgild.J.K.J. overtog gården fra faderen, Kristen Jensen.Matr. nr. 12a m.fl. Areal 27 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1899 og re-ungdyrstald 1899, kostald 1961, svinestald 1973 og maskinhus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, desuden er der 40 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. BØRSTINGVEJ 14, "SKOVGÅRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545036.NIELS DAVIDSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1935, søn af Karen og Kristian Davidsen, Rettrup, gift med Lilly Nielsen, født d. 17.-6.- 1935, datter af Mette og Jørgen Nielsen.L.D. døde d. 9.-2.-1982.N.D. overtog gården d. 1.-4.-1964 sin svigerfar, Jørgen Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.



-97-Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha., jordfordeling har taget 4 ha.Stuehuset er opført 1864, restaureret og tilbygget 1972, kostald og hestestald opført 1906, lade 1912, svinestald 1968 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, desuden er der 24 søer, slagtesvinene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 51, "KALKVÆRKSGÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 07-645161. NIELS OVE JENSEN, gårdejer, født d. 8.-12.-1939, søn af Helge Sigvard Jensen, Mønsted.N.O.J. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin far, Helge Sigvard Jensen.Matr. nr. 13c m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Areal 36 ha., heraf 11 ha. skov og kalkgrave.Stuehuset er opført 1932, stald og lade ligeledes 1932 og tilbygget 1950, kostald tilbygget 1964 og 1974, maskinhus opført 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 60 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, kartofler, rug og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 53, "KOUSTRUP- GÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06645647.JENS AAGE KLAUSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1953, søn af Else og Kresten Klausen, Mønsted, gift med Mona Dinesen, født d. 21.-5.1953, datter af Edith og Aage Dinesen, Redsted.M.D.K. er socialpædagog ved Viborg Kommune.J.A.K. er ansat ved Postvæsenet. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra sin far, Kresten Klausen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 284.400. Areal 61,8 ha., heraf 22 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1986, stald og lade opført ca. 1900 og maskinhus 1979. På gården er der en besætning på 20 ungdyr, senere skal det blive til 10 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 55, "SØNDERGÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645145.HANS KLAUSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1944, søn af Astrid og Christian Klausen, Mønsted, gift med Grethe Wistisen, født d. 19.-5.-1955, datter af Krestine og Visti Wistisen, Vium.H.K. overtog gården d. 19.-12.-1966 fra sin far, Kristian Klausen, som købte jorden og byggede i 1928.Matr. nr. 1. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 219.400.



-98-Areal 37,5 ha., heraf 3 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1979, stald opført 1926, lade 1930, kostald 1936, svinestald 1970, ungdyrstald 1972 og i 1984 blev der opført 2 minkhaller og svinestalden er ændret til pelseri i 1987. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 800 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Der er ansat 1 medhjælp efter skoletid og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVE3 57, "H03GÄRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645144.LEIF SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1925, søn af Andrea og Anton Sørensen, Sejstrup, gift med Grethe Andersen, født d. 8.-9.-1932, datter af K. og A. Andersen, Ørum.L.S. overtog gården d. 15.-10.-1954 fra Svend Nielsen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 192.400. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 14,3 ha., der er 2 ha. eng og mose samt 0,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1980, lade og svinestald opført 1930, kostald og ungdyrstald 1968 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Der er ansat en dreng efter skoletid.VIBORGVE3 60, "NØRREGÅRD", ENGEDAL, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548208.3OHN SKINDSTAD FREDERIKSEN, gårdejer, født den 22.-9.- 1956, søn af Birthe og Arne Frederiksen, gift med Bente Madsen, født d. 21.-9.-1958, datter af Rita og 3esper Madsen.B.M.F. er kontorassistent.3.S.F. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Ole 3ust.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 246.000. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 40,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 7 ha. skov og krat.Stuehuset er restaureret 1986, stald opført 1974 og silohuset 1980, der planlægges en ny stald færdig i 1988. Gården drives med en kvægbesætning på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVE3 64, ENGEDAL, 8800 VIBORG, tlf. 07-548129.GERT FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1965, søn af Else og Emil Frederiksen, Fly.G.F. er specialarbejder. Han overtog gården d. 15.-12.-1987 fra Esben Bak Tøttrup. Matr. nr. 7g m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 240.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og moderniseret 1985, lade opført 1934, maskinhus 1965 og staldbygninger 1975 samt nogle 1986. Gården drives med en svineproduktion på 130 søer, smågrisene sælges som torvegrise, dog opfedes ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



VIBORGVEJ 68A, "TINGHØJGÅRD", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548047.JENS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1928, søn af Kristine og Anton Andersen, Sjørup, gift med Magda Nielsen, født d. 16.-11.-1941, datter af Anna og Aage Nielsen, V. Hjerk. J.C.A. overtog gården d. 1.-3.-1963 fra sin far, Anton Andersen, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i familiens eje siden ca. 1670.

-99-

Matr. nr. 9 m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 161.000. Areal 24,4 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1976, lade opført 1880, stald 1926, maskinhus 1970 og svinestald 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og rug. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 71, "BAKKEGÅRDEN", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548361. KNUD LAURSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1938, søn af Dagny og Peder Laursen, Astrup, gift med Vita Jørgensen, født d. 7.-5.-1936, datter af Edith og Karl Jørgensen, Frederiks.V.L. er sygehjælper.K.L. overtog gården d. 1.-11.-1981 fra Finn Buch.Matr. nr. lOcb m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 7 ha. og der er 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1972, stald 1900, kostald 1974, svinestald 1976, maskinhus 1978, lade 1986 og garage 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, enkelte dyr er af blandet race, men de fleste er SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Stuehuset er opført 1908 og sidst restaureret

VIBORGVEJ 79, "MOSELUND", 8800 VIBORG, tlf. 07-548082. JENS ODGAARD, gårdejer, født d. 28.-4.-1925, søn af Ane Margrethe og Niels Odgaard, Tastum, gift med Ester Christensen, født d. 12.-10.-1927, datter af Kre- stine og Martin Christensen, Sjørup.J.O. overtog gården d. 10.-2.-1948 fra Søren Marinus Sørensen. Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 246.600. Areal 30 ha., heraf 4 ha. eng.1987, lade og gi. svinestald opført1923, svinestald 1929 og udvidet 1975. Gården drives med en besætning på 30 ungkreaturer, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og rug. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-100-VIBORGVE3 80, "MOSEGÅRD", S30RUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548475.KARL 3OHAN 3ENSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1948, søn af Dagmar og Karl 3en- sen, Thy, gift med Estrid Mikkelsen, født d. 17.-2.-1950, datter af Severine og Michael Mikkelsen, Mors.K.3.3. overtog gården d. 10.-12.-1978 fra Petrea Højris.Matr. nr. 8a. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1979, stalden er opført 1874, 1927 og 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 70 køer samt halvdelen af tillægget, alle af racen 3ersey, desuden er der 3 travheste. På gården foregår der svømmetræning af travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg.VIBORGVE3 81A, "VESTERGÅRD", ENGEDAL, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548023.NIELS BØNDING, gårdejer, født d. 25.-5.-1934, søn af Bodil og Harald Bønding, Dalby, gift med Nanny Irene Nielsen, født d. 12.- 1 1.-1936, datter af Karen og Charles Nielsen, Otting.N.B. overtog gården d. 20.-11.-1962 fra Klaudi Madsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 444.900. A- real 52,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 6 ha. eng.Stuehuset er restaureret 1975 og tilbygget 1978, staldene er opført 1972, 1974 og1978, lade 1978 og maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktioon på 180 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 gylletank og halmfyr. 1 fast medhjælp er ansat på gården.VIBORGVE3 86, S30RUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548457.KELD AGERSKOV, gårdejer, født d. 20.-6.-1949, søn af Bodil og Gudmund Agerskov, Haderup, gift med Lenen Sørensen, født d. 24.-4.-1949, datter af Rosa og Hilmar Sørensen, Viborg.L.A. er overassistent ved Nykredit.K.A. er deltids chauffør. Han overtog gården d. 1.-4.-1978 fra Peter Østergård. Matr. nr. 9ca m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 168.600. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1975, stald og lade ca. 1930, minkhaller 1985, 1986 og 1987. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 400 minktæver, desuden er der 2 køer + opdræt og 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er planlagt en produktion på ialt 1.000 minktæver.

Foto: Kastrup Luftfoto.

VITTRUPVE3 3, "NYGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 548117.BENNY MORTENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1964, søn af Jenny og Svend Mortensen, Vroue.B.M. overtog gården d. 15.-8.-1985 fra sin far, Svend Mortensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld



-101- 1.350.000. Grundskyld 378.200.Areal 33 ha., heraf 4 ha. eng og der er 27 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1976, lade, kalvestald og svinestald opført 1900, svinestald er ændret til slagtesvin i 1961, det gamle stuehus er ændret til svinestald 1974 og maskinhusene er opført 1961 og 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk., desuden er der 64 fedekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VITTRUPVEJ 4, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548204.SVEND EBBESEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1911, søn af Mette og Jeppe Ebbesen, Lånum, gift med Judithe Hansen, født d. 21.-1.-1911, datter af Kristine og Niels Christian Hansen, Fly.S.E. overtog gården i 1936, han fik jorden fra faderens gård og opførte selv bygningerne.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 116.700. Areal 14,2 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1975, avlsbygningerne er opført 1936 og maskinhus 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 10 ammekøer samt kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VITTRUPVEJ 5, VROUE, 7800 SKIVE.MICHAEL HVID OLESEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1968, søn af Anne Marie og Ole Olesen, Sjørup, bor sammen med Birte Laustsen, født d. 7.-7.-1969, datter af Grethe og Søren Chr. Laustsen, Lånum.B.L. arbejder på fabrik.M.H.O. er traktorfører. Han overtog gården d. 1.-11.-1987 fra K.R. Kvorming Jensen.Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 215.600. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1988, avlsbygningerne er opført 1870. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af frøgræs, ærter og byg.VITTRUPVEJ 6, "MOSEGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548240.ERNST KR. VOLDBY, gårdejer, er født d. 30.-8.-1928, søn af Maren og Knud Voldby, Tollund Mark, gift med Lis Nygaard Jensen, født d. 16.-4.-1938, datter af Johanne og Arne Jensen, Rødding.E.K.V. overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Peter Ebbesen.Matr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 224.400. Areal 21,2 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1977, lade opført 1911, stald 1951, svinestald moderniseret 1973 og maskinhus opført 1973. Gården drives med en kvægbesætning på 8 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet samt lidt løs hjælp efter skoletid.VITTRUPVEJ 7, "VITTRUPGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 548014.ALMA og JENS DAMGÅRD, gårdejere. J.D. er født d. 3.-8.-1939, søn af Rigmor og Kresten Damgård, Vroue, gift med Alma Lund, født d. 25.-7.-1939, datter af Kristine og Jens Lund, Volskyl, Sydslesvig.A.L. er rengøringsassistent på en skole.
Foto: Kastrup Luftfoto.



-102- skole.J.D. overtog gården i 1963 fra faderen, Kresten Damgård, nuværende ejer er 11. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 2 ha. og der er 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1895 og moderniseret 1976, lade og altmulighus opført 1895, kyllingehus 1960 og 1972 samt silohus 1972. Gården drives med en slagtekyllinge- produktion på 50.000 stk. pr. hold, ialt 6 hold årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 2 mejetærskere, 1 rendegraver og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VITTRUPVEJ 8, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548170.HENRY EBBESEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1940, søn af Agnethe og Viggo Ebbesen, Lånum.H.E. overtog gården d. 1.-6.-1968 fra faderen, Viggo Ebbesen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 178.000. A- real 22,6 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1977, kalvehus opført 1924, kostald 1930, lade 1942 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 18 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VITTRUPVEJ 15, "BIRKEGÄRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548054.GEORG VESTERGÅRD EBBESEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1956, søn af Eva og Jens Ebbesen, gift med Vibeke Berthel, født d. 12.-11.-1960, datter af Kirsten og Kurt Berthel, Nr. Søby.V.B.E. er sygehjælper.G.V.E. er svejser. Han overtog gården d. 1.-2.-1988 fra Villy Nielsen.Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. eng og 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer og 3.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VITTRUPVEJ 17, LÅNUM, 7850 STOHOLM.PREBEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1956, søn af Asta og Henry Pedersen, Gramstrup. P.P. overtog gården i 1981 fra Ernst Christensen.Stuehuset er opført 1941, stald 1941 og 1942, lade 1942 og maskinhus 1945. Gården drives som alsidigt landbrug med 38 ungkreaturer, desuden er der 3 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-103-VROUEVEJ 7, VROUE, 7800 SKIVE.BERTEL JACOBSEN, forpagter, født d. 11.-1.-1933, søn af Niels Jacobsen, gift med Anne Jacobsen, født d. 21.-3.-1935, datter af Alfred Jacobsen.A.J. arbejder som ekspeditrice i Skive.B.J. overtog forpagtningen af gården i 1983 fra Vroue-Resen Menighedsråd.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 282.500. Areal 30,8 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret senere, avlsbygningerne er opført 1964. Gården drives med en malkekobesætning med opdræt, alle af blandet race. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården er blevet udstykket siden skemaet er skrevet.VROUEVEJ 8, "VESTERGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-547090.HANS CLAUSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1930, søn af Magnus Clausen, gift med Edel Vangsgaard, født d. 10.-12.-1928, datter af Stafan Vangsgaard, Sundby.H.C. overtog gården i 1963 fra sin farbror, Svend Clausen, gården har været i slægtens eje i ca. 150 år.Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 426.000. Areal 41 ha., heraf Foto: Kastrup Luftfoto.3 ha. skov og der er 27 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1854 og restaureret 1972. Avlsbygningerne er opført 1977 og 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 440 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, rug og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg og opvarmning sker ved naturgas. Der er ansat 1 fast medhjælp.VROUEVEJ 17, "VROUETOFTGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547218.NIELS NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1955, søn af Bertha og Jens Kr. Nielsen, Vroue, gift med Mariane Hauge, født d. 3.-3.-1957, datter af Ingvard og Inga Hauge, Herning.M.H. er husholdningskonsulent.N.N. overtog første halvdel af gården d. 31.-12.-1977 og anden halvdel d. 2.-6.-1987 fra sin far, Jens Kr. Nielsen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1783.Matr. nr. 8a m.fl. Areal 97,7 ha., heraf tilkøbt 48,3 ha., der er 17,7 ha. skov og hede.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1983, kornhuset opført 1883, svinestald 1922, kostald og foderrum 1975 og maskinhus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, desuden er der 28 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs, byg, hvede og rug. Der findes 4 traktorer, 1 gylletank og halmfyr. Der er ansat 1 fast medhjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VROUEVEJ 18, "ØSTERGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547013.ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1929, søn af Mette og Kresten Jensen, gift med Magda Svenningsen, født d. 13.-4.-1932, datter af Anne og Christian Svenning- sen.A.J. overtog gården efter sin svigerfar, Christian Svenningsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 394.000. Areal 30 ha., heraf 6 ha.



-104- hede.Stuehuset er opført 1870 og restaureret, lade opført 1888, maskinhus 1970 og kostald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionenens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. A.3. har en meget flot have, som er kendt viden om.VROUEVE3 39, "VESTERGÅRD", S30- RUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548016. OLE HVID OLESEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1945, søn af Thea og Aksel Hvid Olesen, Dommerby, gift med Ane Marie Tougaard, født d. 7.-6.-1948, datter af Sofie og Holger Tougaard. O.H.O. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra Anton Iglsø.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 387.400. Areal 37 ha.Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1980, ny stald og maskinhus opført 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 slamsuger, 1 rendegraver, 1 rapsskårlægger, 1 bigballe presser, 2 roesåmaski- ner og 1 gylletank. Der er 3 mand ansat på gården.VROUEVE3 46, "SKELGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-548175.HANS TONNISEN, gårdejer og maskinstationsejer, født d. 25.-7.-1962, søn af Edith og Arne Tonnisen, Vridsted, gift med Susanne Øer, født d. 14.-3.-1964, datter af Karen og Anders Øer.S.Ø.T. er kontorassistent.H.T. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Svend Dam.Matr. nr. Ile m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1982, svinestald og garage opført 1910, lade 1950, svinestald 1960 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg, rajgræs, hvede og rug. På gården, hvorfra der også drives maskinstation, er der 6 traktorer, 3 mejetærskere, I slamsuger, 1 finsnitter og 1 gylletank. Der er ansat 3 medhjælpere.

Foto: Kastrup Luftfoto.

VROUEVE3 54, "S30RUP TOFTGÅRD", S30RUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548113.KRISTIAN OLSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1926, søn af Anni og 3ens Peter Olsen, gift med Herdis Pedersen, født d. 19.-7.— 1927, datter af Katrine og Peder Pedersen.H.O. arbejder deltids som rengøringsassistent på et plejehjem. K.O. er næstformand for Forenede jyske Svineavlere, næstformand i Sparekassen Fjends og



-105- formand i Sjørup Brugsforening. Han overtog gården i 1958 fra sin svigerfar, Peder Pedersen.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 317.400. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. og der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911, maskinhus 1963, stald og lade er opført 1982 efter en brand. Gården drives med et avlscenter for landrace grise, besætningen er på 50 søer, desuden er der en ammekobesætning på 12 køer af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.0. BØRSTINGVEJ 2, "SØNDERGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545173.JENS MARTIN NIELSEN, husmand, født d. 10.-1.-1963, søn af Gerda og Henning Nielsen, Balling.J.M.N. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole både på grundskole og på driftslederskole. Han overtog gården d. 25.-6.-1985 fra Bent Jensen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 270.800. Areal 23,6 ha.Stuehuset er opført 1964 og udvidet 1978, lade opført 1888, ungkreaturstald 1958, kostald 1959 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 49 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden opfedes der ca. 100 kalve årligt, de 40 indkøbes. Der findes 2 traktorer, 1 skårlægger, 1 gyllevogn og 1 gylletank. På gården er der 1 fast medhjælp efter skoletid. J.M.N. driver lidt maskinstationsarbejde. 0. BØRSTINGVEJ 3, "KJÆR- GÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545033.NIELS ØSTERGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1932, søn af Nora og Jens Peter Pedersen, Fly, gift med Ruth Hansen, født d. 10.-5.-1941, datter af Serene og Emanuel Hansen, Trevad.R.P. arbejder på Sjørup Plejehjem.N.Ø.P. overtog gården d. l.-l 1.-1961 fra Jeppe Sørensen. På gårdens jord har der været en kirkegård, som blev nedlagt sidst i 1500-tallet, da befolkningen døde af den sorte pest.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 305.900. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1895, lade 1895, svinestald og maskinhus 1939 samt kostald 1968-1969. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der indkøbes 150 smågrise til opfedning. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.0. BØRSTINGVEJ 8, 0. BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545100.AAGE MADSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1918, søn af Katrine og Marinus Madsen, gift med Hilda Marie Christensen, født d. 25.-9.-1922, datter af Laura og Thorvald Christensen, Lånum.



-106-AA.M. overtog gården d. 22.-12.-1949 fra sin far, Marinus Madsen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 148.900. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 3,1 ha., der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1965, gårdens ældste bygning er opført 1902 efter en brand, kostalden bygget 1958, maskinhus 1970, garage 1972, kostald og gi. stuehus sammenbygget 1983 og lade restaureret 1984. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer samt 1 tyr, alle af racen Hereford og desuden er der 40 ungkreaturer. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.0. BØRSTINGVE3 11, "MOSEGÅRDEN", 7850 STOHOLM, tlf. 07- 548195.VILLY BETZER, gårdejer, født d. 2.-7.-1948, søn af Mary og Gladgård Betzer, Frederiks, gift med Eva Christensen, født d. 2.-1.- 1948, datter af Kirsten og 3ens S. Christensen.V.B. overtog gården d. 5.-2.-1976 fra Børge Rasmussen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 124.100. A- real 17 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. sø. Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1987, stald opført 1934, roehus og spaltestald 1977, svinestald ændret til kreaturer 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 27 køer + opdræt, tyrekalvene sælges. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

0. BØRSTINGVE3 26, 0. BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 548083.SVEND OTTO LAUSEN, husmand, født d. 2.-9.-1944, søn af Ane og Alfred Lausen, 0. Børsting, gift med Eva Lydia Vistisen, født d. 13.-10.-1944, datter af Sigrid og Viggo Vistisen, Vejrumbro.S.O.L. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen og han er mekaniker. Han overtog gården d. 11.-12.-1971 fra sin far, AlfredLausen.Matr. nr. 3d. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 94.700. Areal 11 ha. og der er 2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1978, stald opført 1915 og tilbygget 1960, svinestald opført 1935, lade 1944, roehus 1980 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 9 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 3 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.0. BØRSTINGVE3 28, "TAMH03GÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548196. KRISTIAN HELLERUP, gårdejer, født d. 18.-10.-1953, søn af Grethe og 3ens Hellerup, gift med Inger Kristensen, født d. 29.-1.-1955, datter af Agnes og Ove Kristensen.



-107-I.H. er hjemmehjælper.K.H. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin far, 3ens Hellerup, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.Matr. nr. 9g m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 161.500. Areal 20,8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1965, svinestald og lade 1911, lade igen 1929, stald 1939, maskinhus 1986 og stald moderniseret 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.0. BØRSTINGVE3 30, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548159. HENRY NIELSEN, husmand, født d. 4.-3.-1936, søn af Louise og Niels Nielsen, Risgård, Farsø, gift med Margrethe Pedersen, født d. 17.-8.-1939, datter af Pe- trea og 3ens Pedersen, Seide. H.N. overtog gården d. 1.-10.-1960 fra Aage Laursen.Matr. nr.l5g m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 189.500. A- real 16,5 ha., heraf tilkøbt 9,2 ha. og der er 6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1977, stald og lade 1965, i 1968 blev der tilbygget i stalden, ungdyrstald opført 1973, maskinhus 1988 og stalden ændret til svin 1987. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og græs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet. H.N. mejetærsker en del for andre.ØSTERMARKSVE3 1, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-546176. BØRGE ØSTERGÅRD, gårdejer, født d. 9.-2.-1939, søn af Margrethe og Kr. Østergård, Møn- sted, gift med Dora Davidsen, født d. 29.-10.-1946, datter af Asta og Gustav Davidsen, Lånum. B.Ø. er i bestyrelsen for Kvægavlerforeningen og næstformand i Hedeselskabets læplantningsregion for Viborg Amt. Han overtoggården d. 1.-12.-1966 fra sin far, Kr. Østergård, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. lOd m.fl. Ejendoskyld 1.200.000. Grundskyld 221.800. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha og der er 3,5 ha. eng og skov samt 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1975, kostald opført 1961, svinestald 1972 og kalvestald 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 110 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, markvandingsanlæg og 1 gylle tank. Der er ansat 1 fast medhjælp.



ØSTERMARKSVE3 6, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645118. E3NAR STEFFENSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1926, søn af Hertha og Valdemar Steffensen, Mønsted, gift med Lise Kabel, født d. 10.- 5.-1930, datter af Ingrid og Niels Kabel, Søvsø.E.S. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen, i Ligningskommissionen og i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-11.-1949 fra Niels Nielsen.
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Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 157.000. Areal 24,2 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1930 og moderniseret 1954, stald opført 1920 og tilbygget 1952, 1959 og 1966, lade opført 1972, 1975 og 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet, desuden er der en medhjælp efter skoletid.ØSTERVANG 1, "ØSTERGÅRD", 8800 VIBORG.KA3 SCHMIDT, gårdejer, omtales under Møllegård, Langgade 1, Sparkær.K.S. overtog gården i 1984.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 107.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1850, lade 1880 og ungdyrstald 1985. På gården er der en besætning på 36 ungdyr. Planteproduktionen består af ærter og byg. Gården drives sammen med Langgade 1, Sparkær.ÅK3ÆRVE3 10, "ØRBÆKGÅRD", FLY, 7800 SKIVE.OVE LAUSTSEN, gårdejer, omtales under Vinggård, Bregendalsvej 13.O.L. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin svigerfar, nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 622.000. Areal 101 ha. Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1954, lade og kostald opført 1882, stald 1920 og maskinhus 1946. På gården er der 20 ammekøer samt kalve, alle af racen Charolais, desuden er der en Limousine tyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug, byg og raps. Der findes markvandingsanlæg og 1 plansilo til 1.100 tdr. korn. Der er ansat lidt løs medhjælp på gården, som drives sammen med Bregendalsvej 13. ÅK3ÆRVE3 11, "B3ERREGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545211. CHRISTIAN CHRISTENSEN, proprietær, født d. 4.-2.-1930, søn af Karen og Niels Christensen, Hindborg, gift med Maren Kirstine Dam, født d. 24.-8.-1940, datter af Kristen Dam, Fly.C.C. ejer også Lykkegård, Hindborg, og Horskjærgård, Hindborg, Skive Kommune.C.C. bor på Horskjærgård. Han overtog gården fra Knud Dam, gården har været i slægten Dams eje siden 1786.



-109-Matr. nr. 7c m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 587.600. Areal 75 ha., heraf 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1906, avlsbygningerne i 1924, maskinhus 1976 og svinehus 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rug, byg og raps. Der findes gennemløbstørreri og kornsilo til 1.400 tdr. samt halmfyr.ÅKJÆRVEJ 12, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545209.THOMAS ØSTERGAARD THOMA- SEN, husmand, født d. 1.-10.-1918, søn af Karen og Kristian Øster- gaard Thomasen, gift med Anne Marie Nørgaard, født d. 29.-6.-1923, datter af Oline og Marinus Nørgaard, Fly.T.Ø.T. fik i 1953 jord af sin far, herpå opførte han selv gården. Matr. 6b. Ejendomsskyld 580.000. Areal 13,6 ha., heraf 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1953, avlsbyg- Foto: Kastrup Luftfoto.ningerne er opført 1953 og staklade 1958. På gården er der ca. 10 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 1 traktor og maskinstationbruges til en del af markarbejdet. ÅKJÆRVEJ 15, "ØSTERGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545215. NIELS SØNDERGAARD THOMASEN, gårdejer, født d. 25.-9.- 1925, søn af Karen og Kristian Østergaard Thomasen, gift med Marie Jakobsen, født d. 5.-9.- 1930, datter af Marie og Niels Jakobsen.N.S.P. overtog gården d. 1.-9.- 1959 fra sin far, Kristian Østergaard Thomasen, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha. og der er 1 ha. skov. Der er forpagtet ca. 30 ha. af militæret og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1857 og restaureret 1960 og 1987, lade og vesterhus opført 1870, svinestald 1960, kostald 1970 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅKJÆRVEJ 16, "SØNDERGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545230. SIGVALD JOKUMSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1943, søn af Dagny og Sigurd Jokumsen, Fly, gift med Gerda Østergaard, født d. 28.-10.-1942, datter af Nanna og Aage Østergaard, Bjerregrav.S.J. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far, Sigurd Jokumsen. Matr. nr. la Åkjær by. Ejendoms-
Foto: Kastrup Luftfoto.



-110-skyld 1.500.000. Grundskyld 281.200. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha.skov og 8 ha. vedvarende græs og der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1904 og sidst restaureret 1988, svinestald og garage opført 1948,lade 1973, kalvestald 1975, kostald er restaureret 1978 og maskinhus opført 1982.Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gummiged, 1 gylletank og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Jeppe Åkjær er født og opvokset på gården.ÅKJÆRVEJ 17, "MELDGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545249. VERNER ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1935, søn af Kirstine og Anton Andersen, Fly, gift med Birgit Langgaard Pedersen, født d. 27.-12.-1938, datter af Inger og Peter Langgaard Pedersen, Års.V.A. er kommunalbestyrelsesmedlem. Han overtog gården d. 15.-3.-1962 fra sin far, Anton Andersen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld1.800.000. Grundskyld 426.600. real 43 ha., heraf tilkøbt Stuehuset er opført 1910 og tilbygget og restaureret 1971,
A-10 ha., der er 12 ha. eng og 0,5 ha. skov, restaureret 1970, lade opført 1897, kostald 1907, svinestald opført 1924 er omforandret til svin 1951, maskinhus opført 1968 og 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt. Desuden er der 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅKJÆRVEJ 19, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545213.JENS KRISTIAN ØSTERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1930, søn af Dagny og Søren Johan Pedersen, gift med Etly Knudsen, født d. 18.-3.-1937, datter af Marie og Harald Knudsen, Kobberup.J.K.Ø.P. overtog gården d. 1.-9.- 1965 fra Jens Pedersen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundsk yld 340.200.Areal 33 ha., heraf 9 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1985, lade opført 1911, svinestald og kostald 1961 samt maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er er 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



ÅKJÆRVEJ 21, "SØNDERGÅRD", ÅKJÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545439.KJELD GLARBO ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1944, søn af Alica og Anders Andersen, København, gift med Karen Ingrid Dam, født d. 2.-9.-1942, datter af Molly og Christen Dam, Fly. K.G.A. er falckredder. Han overtog gården d. 1.2.-1985 fra Magda og Niels Dam.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 263.000. Areal
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31 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1985, avlsbygningerne er opført 1896, kostald ændret til svin 1985. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer, en del af grisene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug, hvede, byg og havre. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



KARUP KOMMUNE

BAKKEN 21, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661721.HARRY BECH CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1925, søn af Harald Christiansen, Hauge, gift med Edith Ragnhild Rasmussen, født d. 18.-2.-1928, datter af Kristian Rasmussen, Rogenstrup.H.B.C. overtog gården d. 21.-12.- 1955 fra Karl Bak.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 160.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1975, driftsbygningerne er opført ca. 1910, senere opført et maskinhus og malkerum i 1975 samt en carport i 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 15-20 fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, fremmed arbejdskraft bruges til høst.BENSLEHØJVEJ 1, "ELMEGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 06-661555. PREBEN JOHANSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1949, søn af Anders Almind Johansen, Karup, gift med Lillian Nielsen, født d. 20.-11.-1958, datter af Jørgen Nielsen, Fløjgårde.P.J. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sin far, Anders Almind Johansen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden den blev bygget i 1914.Matr. nr. 15g. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 196.400. Areal 33 ha. og der er lejet ca. 14 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange, sidst i 1987, driftsbygningerne består af en lade opført 1950, maskinhus 1968, svinestald 1969, kostald 1973, gi. stald ændret til spaltestald 1974/75, lade ændret til silo og foderrum 1965 og ny lade opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer samt ca. 60 stk. opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slagtesvinebesætning, der produceres ca. 400 stk. årligt. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 finsnitter, 1 gylletank, selvkørende markvandingsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-114-BENSLEHØJVEJ 3, 7470 KARUP, tlf. 06-661041.AAGE BÄRTEL, gårdejer, født d. 10.-6.-1914, søn af Philip Bärtel, Karup, gift med Edith Dalsgaard, født d. 30.-12.-1913, datter af Jens Jensen, Skive.E.D. døde d. 22.-3.-1987.AA.B. overtog gården d. 1.-3.-1945 fra sin far, Philip Bärtel, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 15e. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., heraf 4 ha. plantage.Stuehuset er opført 1911 og moderniseret, driftsbygningerne består af lade opført 1949, kostald 1953, hønsehus og garage 1954 samt maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BENSLEHØJVEJ 4, "PAJAGERGÅRD", GRØNHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661230. KNUD LARSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1935, søn af Kristen Larsen, Karup, gift med Magda Kristine Vestergaard, født d. 9.-11.-1935, datter af Kresten Vestergaard, Sparkær.K.L. er formand for D.L.G., Thorning, samt medlem af D.L.G.s repræsentantskab. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Henrik Bach.Matr. nr. 16e. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 121.200. Areal 14 ha., heraf 0,5 ha. skov.Alle bygningerne er fra ca. 1917. Gården drives udelukkende med en planteproduktion sammen med ejendommen Høgildvej 5, Grønhøj.

Lysgård Herreds Brandforsikring. Han overtogBitsch.

BENSLEHØJVEJ 5, "LINDEGÅRDEN", 7470 KARUP, tlf. 06- 661139.ANDERS ALMIND JOHANSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1923, søn af Vilhelm Johansen, Elmegård, Karup, gift med Anna Moustsen, født d. 5.-11.-1924, datter af Bertel Moustsen, Dorthealund, Viborg.A.A.J. er formand for Ligningskommissionen i Karup Kommune, tidligere formand for Viborg Slagteri og nu næstformand for gården d. 1.-7.-1970 fra JohannesMatr. nr. 16a. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 138.400. Areal 15 ha. Stuehuset er opført 1924 og restaureret flere gange, sidst i 1987, driftsbygningerne er opført 1931, stald ombygget til værksted 1974. Der findes 1 traktor og halmfyr. Jorden er udlejet.



BENSLEHØJVEJ 9, "BENSLEHØJGÅRD", BENSLEHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661169.BENT JOHANSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1954, søn af Kristen Olesen Johansen, Karup, gift med Heidi Steinke Pedersen, født d. 3.-11.-1960, datter af Gerda og Kristian Pedersen, Viborg.H.J. er sygehjælper.B.J. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far Kristen Olesen Johansen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 
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1.400.000. Grundskyld 279.000. Areal 35 ha., heraf 0,5 ha. skov og plantage.Stuehuset er opført 1909 og sidst restaureret 1982, driftsbygningerne opført 1927 og 1930, senere er der opført kostald 1978 og maskinhus 1955 og 1969/70. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 40 malkekøer + opdræt, ialt ca. 60 stk., alle af racen SDM. Der produceres 100 slagtesvin årligt. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BENSLEHØJVEJ 11, BENSLEHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661473.EJLIF CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1937, søn af Magnus Christiansen, Benslehøj, gift med Else Jensen, født d. 19.-11.-1944, datter af Jens Marius Jensen, Frederiks.E.C. er H.F.svejser (plastiksvejser).E.C. er jernbinder. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin far, Magnus Christiansen.Matr. nr. 17d. Ejendomsskyld 660.000. Areal 22 ha., heraf 3 ha. skov og der er bortforpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1978, driftsbygningerne er opført 1937, tilbygget og moderniseret 1975 og maskinhus opført 1980. På gården er der en besætning på 6 heste. Der findes 1 traktor. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.DOLLERUPVEJ 17A, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661687.KRISTIAN ARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1923, søn af Anton M. Nielsen, Skelhøje, gift med Agnethe M. Jensen, født d. 13.-1.-1926, datter af Niels Jensen, Hammel.A.M.N. er syerske.K.A.N. er mejeriarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1954 fra sin far, Anton M.Nielsen.Matr. nr. 5e. Areal 6 ha., jorden er lejet ud.Stuehuset er opført 1910 og restaureret senere, udbygningerne er opført 1923, ny lade 1953.FALLESGÄRDEVEJ 13, "ØSTERVANG", 7470 KARUP, tlf. 06-661240.INGVARD HEROLD, gårdejer, født d. 31.-1.-1925, søn af Celius Herold, Karup, gift med Inger Herold, født d. 24.-3.-1929, datter af Thorvald Herold, Grønhøj.I.H. overtog gården d. 1.-1.-1954 fra sin far, Celius Herold.Matr. nr. 7t. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 307.600. Areal 47 ha., heraf 2 ha. skov og beplantning.Stuehuset er opført 1963, udbygningerne blev genopført efter en brand i 1946, stald opført 1960, køresilohus og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-116-F ALLESGÅRDEVEJ 17, 7470 KARUP, tlf. 06-661316.ELI ENEVOLDSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1933, søn af Thorvald Enevoldsen, Karup. E.E. overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin far, Thorvald Enevoldsen.Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 179.000. Areal 20 ha. og der er lejet 15 ha.Stuehuset er opført 1868 og tilbygget 1968, driftsbygningerne er opført 1956-1976, staklade 1970 og svinestald 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.FALLESGÅRDEVEJ 20, "FREDLY", 7470 KARUP, tlf. 06-661140. NIELS ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1953, søn af Karl Gustav Kjærulf Pedersen, Karup, gift med Ellis Filbert, født d. 13.-9.-1955.E.F. er specialarbejder.N.E.P. er specialarbejder og kasserer i Karup Sportsfiskeriforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1988 fra sin far, Karl G.K. Pedersen. Matr. nr. 21n. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 129.000. A- real 14 ha.Stuehuset er opført 1924 og tilbygget 1966, maskinhus opført 1947, kostald 1953, lade 1960 og tilbygget 1966 og garage opført 1962. Jorden er udlejet.FALLESGÅRDEVEJ 33, "SANDKJÆRGÅRDE", 7470 KARUP, tlf. 06-661272.INGVARD NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1911, søn af Morten Nielsen, Højslev, gift med Emma Cecilie Bertel, født d. 28.-5.-1914, datter af Johan G. Bertel, Karup.I.N. overtog gården i 1937 fra sin svigerfar, Johan G. Bertel, gården har været i slægtens eje siden 1759.Matr. nr. 20a. Ejendomsskyld 630.000. Area 21 ha., heraf 2 ha. i grusgrave og beplantning, ca. 15 ha. er lejet ud.Stuehuset er opført 1898, lade 1759, dog er der sket fornyelse flere gange, hønsehus og svinestald opført 1912 og tilbygget 1948, kostald opført 1940 og tilbygget 1950 samt maskinhus opført 1952. På gården er der 1 traktor. Jorden er lejet ud.FIREHUSEVEJ 2, "GRANGÅRDEN", 7470 KARUP, tlf. 06- 661541.JACOB EIGIL JUNG, gårdejer, født d. 30.-6.-1944, søn af Jacob Jung, Karup, gift med Birgit Jespersen, født d. 14.-8.-1953, datter af Villy Jespersen, Nr. Sne- de.J.J. overtog gården d. 1.-10.-1965 fra sin farbror, Søren Jung, gården har været i slægtens eje siden 1759.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld1.100.000. Grundskyld 289.800. Areal 37 ha. og der er forpagtet 11 ha. mose og 45ha. agerjord.



-117-Stuehuset er opført 1928 og sidst restaureret 1980, driftsbygninger opført 1959, tilbygget og omforandret til spaltestald 1972 og staklade opført 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + 90 stk. opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der hestestutteri med egen DV-hingst. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik samt Bintje spisekartofler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og 2 markvandingsanlæg. 1 medhjælper er beskæftiget på deltid. J.E.J. er med i opstart af Dansk Fiber Industri, Fiberavlerforening - Hør, Simmel- kær.
FIREHUSEVEJ 3, "ØSTERGÅRD", 7470 Karup, tlf. 06-661579.POUL ERIK KRATH, gårdejer, født d. 1.-6.-1933, søn af Jacob Krath, Firehuse.P.E.K. overtog gården d. l.-ll.- 1972 fra sin far, Jacob Krath, gården har været i slægtens eje siden 1759, hvor ejendommen oprindelig er opført.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 235.400. A- real 28 ha.Ejendommen er oprindelig bygget i 1759. De nuværende bygninger består af stuehus opført 1900 og senere restaureret, driftsbygningerne er opført 1935, 1940 og 1950 samt lade og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægbesætning på 20 malkekøer + opdræt, ialt 40 stk., alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og 1 plansilo samt tørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. 3d. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld

FIREHUSEVEJ 7, "LYNGHOL T", FIREHUSE, 7470 KARUP, tlf. 06-661102.HROAR KRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1934, søn af Frederik Emanuel Kristensen, Mørke, gift med Ella Jacobsen, født d. 11.-6.-1943, datter af Mads Jacobsen, Finderup.E.K. er hjemmehjælper.H.K. er specialarbejder og kasserer i Alhedens Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1968 fra Jørgensen.171.300. Areal 33 ha., heraf tilkøbt11 ha. og der er 1-2 ha. mose og eng.Stuehuset er opført 1936 og sidst restaureret 1986, avlsbygningerne er oprindelig opført 1936, nyere svinestald opført 1965 og tilbygningen til kostald 1978/79. Gården drives med 10-15 stk. fedekvæg af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Fremmed arbejdskraft bruges til høst.
FIREHUSEVEJ 8, "ALHEDEGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 06-661574.FRITZ HERMANN, gårdejer, født d. 28.-8.-1942, søn af Peter Hermann.F.H. er i bestyrelsen for Dansk Kartoffel Producentforening, næstformand i Landbrugets Fællesorganisation. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra Marinus Jung, som opdyrkede ejendommen i 1939.



-118-Matr. nr. 3c. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 30 ha. fra Hegnsgård 1972, der er 4 ha. skov og hede, og der er forpagtet 220 ha.Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1979, avlsbygningerne er opført 1939 og kartoffellagerhus 1972 og 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn, raps, ærter, græsfrø, olie og spindhør. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 bigballepresser, diverse specialmaskiner til kartofler, 5 markvandingsanlæg, 1 plansilo med tørringsanlæg og halmfyr til bigballer. Der er ansat 3 faste medhjælpere.FLØJGÅRDE 2, "FLØJGÅRD", 8800 VIBORG, tlf. 06-661466. MOGENS T. JENSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1942, søn af Jens Jensen, Finderup, gift med Elly Kabel, født d. 9.-5.-1945, datter af Edvard Kabel, Søvsø.E.J. er lærer og formand for Finderup Husholdningsforening. M.T.J. overtog gården d. 1.-2.-1971 fra sin morbror, Ingvard Nielsen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 180.000. A- real 64 ha., heraf 7 ha. skov og 10 ha. hede.Stuehuset er opført 1870 og moderniseret senere, driftsbygningerne er fra før 1900, senere er kostald opført 1928, staklade 1956 og maskinhus 1983. M.T.J. har i fællesskab med sin bror, Hans Jensen, en besætning bestående af 87 malkekøer samt 165 stk. opdræt, alle af racen SDM. Hele besætningen står på Stanghedevej 21, Viborg Kommune. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med tørreri og halmfyr. Gården drives sammen med Stanghedevej 21, Finderup, Viborg Kommune.HAVREDALSVEJ 5, TREHUSE MARK, 8800 VIBORG, tlf. 06-661622.JENS OVE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1928, søn af Alfred Kristensen, Lundø, gift med Signild Sørensen, født d. 18.-2.-1934, datter af Sigurd Sørensen, Feldingbjerg.S.K. er deltids køkkenassistent på Karup Plejehjem.J.O.K. er gravermedhjælper ved Frederiks Kirke. Han overtog gården d. 1.-4.-1958, da den blev udstykket som statsejendom fra Hedegården.Matr. nr. 2f 2h. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 150.000. Areal 13 ha. og der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1958, udbygningerne opført 1958 og tilbygget 1966, maskinhus opført 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 18 køer samt 30 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HAVREDALSVEJ 6, "SKOVGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661055.BENT JOHANNES PETERSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1931, søn af Morten Petersen, Mogenstrup, gift med Lissy Irene Sørensen, født d. 13.-3.-1937, datter af Ejner Sørensen, Mogenstrup.L.I.P. er graver ved Frederiks Kirke.B.J.P. er medlem af Frederiks-



-119-Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-10.-1961 fra Anton Mogensen, han havde først forpagtet den i en periode fra 1.-4.-1959 til overtagelsen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 368.000. Areal 38 ha., 1 ha. er uopdyrket.Stuehuset er opført ca. 1900 og sidst restaureret 1980, driftsbygningerne er opført 1968 efter en brand, der er en løsdriftstald. Gården drives med en kvægproduktion på 45 malkekøer samt 70 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og 2 markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HAVREDALSVEJ 7, "HEDEGÅRDEN", TREHUSE MARK, 8800 VIBORG, tlf. 06-661522.ANDERS BILLE OLSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1915, søn af Sten Bille Olsen, Nipgård, gift med Karla Mathilde Bitch, født d. 23.- 3.-1935, datter af Ejner Bitch, Frederiks.K.O. driver Hedegårdens Gartneri med salg af blomster og biodynamiske grøntsager.A.B.O. overtog gården d. 1.-10.-1944 fra Jens Sloth.Matr. nr. 2c. Areal 20 ha., 12 ha. er frasolgt i 1958 og resten af jorden er bort- forpagtet.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1977, udhusene er opført 1900 og stald restaureret 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og grøntsager, som sælges fra eget udsalg, der er et markvandingsanlæg til 5 tdr.f land. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HAVREDALSVEJ 13, "NYVANG", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06- 661581.KARL BILLE OLSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1922, søn af Sten Bille Olsen, Nipgård, gift med Ninna Sørensen, født d. 12.-9.-1926, datter af Søren Sørensen, Silkeborg.K.B.O. har arbejdet som handelsrejsende, men er nu gået på efterløn. Han overtog gården d. 1.-11.-1943 fra Per Jensen.Matr. nr. 3c. Ejendomsskyld 610.000.Grundskyld 120.500. Areal 12,3 ha.Hele ejendommen, incl. stuehuset, er opført efter en brand i 1952. Jorden er bort- forpagtet. Der er kontrakt med Jydske Kalkværker om udvinding af grus.HVAMVEJ 4, "SJØRUP VESTERGÅRD", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-667361. NIELS JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1944, søn af Karl Jørgensen, Jegstrup, gift med Iris Christiansen, født d. 20.-4.-1949, datter af Helge Christiansen, Læsø.I.J. er landpost.N.J.J. overtog gården d. 17.-7.-1973 fra en svoger, Jens Martin Hedegaard. Gården har været i slægtens eje siden 1918.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 450.000. Areal 44 ha., heraf



-120- tilkøbt 21 ha. og der er 0,5 ha. uopdyrket.Stuehuset er opført 1888 og restaureret flere gange, lade og garagebygning er opført 1888, stald 1957 og moderniseret 1976, ny stald opført 1966 ændret til maskinhus 1984, ungdyrstald og foderrum 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + ca. 50 stk. opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HØG1LDVEJ 5, GRØNHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661230.KNUD LARSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1934, søn af Kristen Larsen, Karup, gift med Magda Kristine Vestergaard, født d. 9.-11.-1935, datter af Kresten Vestergaard, Sparkær.K.L. er formand for D.L.G. Thorning og medlem af D.L.G.s repræsentantskab. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Åge Andersen. Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 146.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. plantage og der er 20 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1986, udbygningerne er opført 1928, stalde 1964, 1969, 1973 og 1976, en lade 1977 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på ca. 110 søer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler til fabrik. Der findes 4 traktorer og plansilo med tørreri. Der er ansat 1 fast medhjælp. Ejendommen drives i samdrift med Benslehøjvej 2, Frederiks.

beplantning.

HØGILDVEJ 7, "HØHERSMINDE", GRØNHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661121.VAGN RICHARD JENSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1937, søn af Niels Christian Jensen, Fallesgårde.V.R.J. overtog gården d. 11.-6.- 1965 fra sin far, Niels Christian Jensen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 615.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 16 ha. og der er 4 ha. skov ogStuehuset er opført 1953, svinestald og kostald 1972 genopført efter en brand, lade opført 1976, hønse- og opladsrum 1949 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + 80 stk. opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en svineproduktion på 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-121-HØGILDVE3 9, "BROAGERGÅRD", GR0NH03, 7470 KARUP, tlf. 06- 661104.THUE CHRISTIAN 3ENSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1928, søn af Niels Christian 3ensen, Grønhøj, gift med Anny Nygaard, født d. 2.-1.-1938, datter af Laust Nygaard, Vester Assels.T.C.3. overtog gården d. 15.-3.- 1959 fra Niels Andreas 3ensen. Matr. nr. 3d. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 227.600. A- real 40 ha., heraf 13 ha. plantage og hede og der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1913 og moderniseret 1984, driftsbygningerne er opført 1913 lade 1951, kostald 1960 og 1974 samt maskinhus 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + 90 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og 1 plansilo incl. tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HØGILDVE3 17, "REBIS ØSTERGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07101338.SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1944, søn af Ejner Nielsen, Karup. S.AA.N. overtog gården d. 1.-7.1967 fra sin far, Ejner Nielsen, som overtog gården i 1928, da jorden endnu var hede.Matr. nr. lo. Areal 59 ha., heraf 4 ha. plantage.Stuehuset er opført 1929, lade 1960, kostald genopført efter brand 1972 og maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + 110 stk. opdræt, besætningen er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik og korn. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der er 2 faste medhjælpere ansat på gården. Ejendommen drives sammen med Rørgårdsvej 6.HØGILDVE3 25, "LANGAGERGÅRD", HØGILD, 7470 KARUP, tlf. 07-101352.CHARLES MARK, gårdejer, født d. 19.-4.-1920, søn af Mikkel Mark, 0. Assels, gift med Else Marie Poulsen, født d. 5.-6.-1925, datter af Poul Møller Poulsen, Hesterørodde, 0. Assels.C.M. har været sognefoged, medlem af Sognerådet i Vroue-Re- sen Kommune, i bestyrelsen for Viborg og Omegns Kvægavlsfor-ening og medstifter af Here- fordforeningen. Han overtog gården d. 11.-6.-1955 fra E. Hedegaard.Matr. nr. 3a 6n. Grundskyld 1.150.000. Areal 87 ha., heraf 4 ha. skov og 4 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1905 og sidst restaureret 1971, kostald opført 1958 og ændret til løsdriftstald i 1969 og en ny løsdriftstald 1981. Gården drives med en ammekobesæt- ning på 44 køer + opdræt, ialt 110 stk. Besætningen er en stambogsført Herefordbesætning, der sælges udelukkende avlsdyr i både ind- og udland. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og kartofler til industri. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Der eh ansat 1 fast medhjælp på gården og desuden bruges der maskinstation til høst. C.M. modtog i 1956/57 Hedeselskabets



-122- sølvbæger for opdyrkning af 38 ha. hede, i 1968 modtog han Jyske Landboforeningers sølvmedalje for landboflid.HØGILDVEJ 55, "BIRTHESMINDE", 7470 KARUP, tlf. 07-101021. NIELS OVE NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1936, søn af Arthur Nielsen, Karup, gift med Inger Madsen, født d. 17.-11.-1948, datter af Møller Madsen, Hvornum. N.O.N. overtog gården d. 1.-5.- 1967 fra sin far, Arthur Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1911.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 231.700. Areal 42 ha., heraf 3-4 ha. plantage og læhegn.Stuehuset er opført før 1900, men er moderniseret flere gange, kostalden er opført 1932 og ombygget 1964, lade opført 1933, maskinhus 1975 og staklade 1973. Gården drives med en kvægbesætning på 26 køer, kalvene sælges som spædekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg samt plansilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

ejendommen har gennemgået flere forandringer sidst i 1970. Jorden er lejet ud.

JOHS. JENSENS VEJ 15, "SKOVLUND", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661137.HENRY PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1916, søn af Mads Peder Pedersen, gift med Mette Pedersen, født d. 6.-9.-1917, datter af Laust Peder Pedersen, Agerskov.H.P. overtog gården d. 25.-7.-1940 fra Johannes Bertel.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 720.000. Areal 13 ha.Hele ejendommen er opført 1888 og forbedringer gennem tiderne,
JOHS. JENSENS VEJ, 18, "LYNGBYGÄRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06- 661775.TAGE BITSCH, gårdejer, født d. 27.-11.-1959, søn af Johan Bitsch, Lyngbygård, Frederiks.T.B. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra sin far, Johan Bitsch, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1857, da gården blev bygget af Frederik Bitsch.Matr. nr. 6b. Ejendomsskyld 980.000. Areal 15 ha. og der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1960, kostald 1960 og senere ombygget og moderniseret sidst i 1987, lade opført 1965 og senere ombygget, svinestald 1972 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 25 stk. malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen består af 14 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg samt plansilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



JOHS. JENSENS VEJ 47, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661352. ANNA MARIA MAJGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 20.-12.- 1944, datter af Ejner Bertel, Karup, gift med Kaj Benny Majgaard Jensen, født d. 18.-9.-1939, søn af Jens Peder Majgaard Jensen. K.B.M.J. er specialarbejder.A.M.M.J. er rengøringsassistent. Hun overtog gården d. 1.-3.-1981 fra sin far, Ejner Bertel, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1924, gården er opført 1866. Matr. nr. 9c. Ejendomsskyld 480.000. Areal 14 ha., heraf 0,5 ha. skov og der er 9 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1920 og senere restaureret, driftsbygningerne er opført 1920 og der er senere kommet tilbygninger. Gården drives som alsidigt landbrug med 3 am- mekøer, 10 moderfår og 15 Angorakaniner. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. JOHS. JENSENS VEJ 51, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661287. OTTO GRANDT, gårdejer, er født d. 21.-1.-1948, søn af Svend Grandt, Frederikshavn, gift med Jytte Nielsen, født d. 25.-3.-1954, datter af Adolf Nielsen, Skagen. O.G. overtog gården d. 1.-8.-1981 fra D.L.R.Matr. nr. lOd. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført 1916 og moderniseret 1976, staldbygningerne opført 1976. Gården drivesmed en svineproduktion på 40 søer, en del af grisene opfedes og resten sælges som torvegrise. Der drives stutteri med 5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives sammen med Tinghøjvej 24, Frederiks.JOHS. JENSENS VEJ 53, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661849.ARNE JAN GRØNKJÆR PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1955, søn af Henrik Holger Aksel Pedersen, Grauballe, gift med Jytte Hansen, født d. 10.-8.-1952, datter af Arne Hansen, Hillerød.J.G.P. er specialarbejder.A.J.G.P. er i bestyrelsen for Venstre Vælgerforeningen i Frederiks. Han overtog gården i 1981 fra Niels Verner Jensen.Matr. nr. 12c. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 285.000. Areal 40 ha., heraf 5 ha. eng og plantage.Stuehuset er opført 1971, svinestaldene opført 1979 og ombygget 1985. Gården dri-



-124- ves med en svineproduktion på 165 søer, der sælges ca. 3.200 torvegrise årligt. Besætningen deltager i fodringsforsøg for De rullende Afprøvninger, forsøgene er 3-årige, deltager desuden i markstyring og udvidet E-kontrol med sygdomsregistrering. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat en deltids medhjælp.KARUPHØJVEJ 3, "SKELHØJEGÅRD", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-662271. SVEND OLE NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1955, søn af Otto Nielsen, Skelhøje, gift med Tove Østergaard, født d. 28.-1.-1962, datter af Keld Østergaard, Årestrup. T.N. er husassistent på Karup Plejehjem.S.O.N. er oversergent. Han overtog gården d. 15.-8.-1986 fra sin far, Otto Nielsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1866, gården er sandsynligvis opført 1866.Matr. nr. 3d. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1907 og senere moderniseret, lade opført 1866, stald 1958 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 13 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.KARUPHØJVEJ 4, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661587. KARLO NIELSEN, født d. 27.-4.- 1915, søn af Kristiane og Svend Nielsen, Skelhøje, gift med Louise Nielsen, født d. 16.-4.-1916, datter af Jørgine og Juels Nielsen, Sjørup.K.N. overtog gården d. 1.-10.-1941 fra brødrene Alfred og Viggo Bertel. På dette tidspunkt kostede gården 26.600 og ejendomsskylden var 9.000. Gården blev grundlagt i 1882, i 1892 blev der bygget stuehus af kampesten, som der var nok af i marken. Matr. nr. 2einu 4bj. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 194.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er opført 1951, lade 1947, kostald udvidet 1949, roehus, ensilagerum, maskinhus opført 1966 og svinestald 1972. Gården drives med en kvægbesætning af RDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. KARUPHØJVEJ 5, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661536. VAGN OSVALD NIELSEN, gårde-

Matr. nr. 2b Trehuse. Ejendomsskyld 690.000.

jer, tødt d. sønKristian Nielsen, Skelhøje, gift med Gerda Tougaard Tind, født d. 14.-7.-1929, datter af Mourits Tind, Vinkel.G.T.N. er syerske.V.O.N. er bestyrelsesmedlem i Skelhøje Privatskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1950 fra sin far, Kristian Nielsen.Areal 16 ha.



-125-Stuehuset er opført 1890 og sidst restaureret 1967, lade opført 1890 og senere ændret til siloer og goldsøer, kostald opført 1956 med tilbygning 1966 og maskinhus opført 1970. Gården drives med en svineproduktion bestående af ca. 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KARUPHØJVEJ 7, SKELHØJE, 7470 KARUP, tlf. 06-661615. PALLE GERT SIMONSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1951, søn af Jens Simonsen, Tune, gift med Ellen Brunbjerg Jensen, født d. 27.-12.-1950, datter af Peter Brunbjerg Jensen, Munklinde.E.B.S. er socialpædagog.P.G.S. er skovarbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Bjarne Bak.Matr. nr. 2d. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 108.100. A- real 11 ha.Stuehuset er opført 1904 og moderniseret flere gange. Udbygningerne er opført ca. 1904, der er senere foretaget ændringer og forbedringer. Der drives biavl fra ejendommen, for tiden 11 stader, avlen påtænkes udvidet. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der findes 1 traktor og plansilo med tørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. KARUPHØJVEJ 9, "KARUPHØJ- GÅRD", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-361526.NINNA OG KAJ AAGE BRÄU- NER, gårdejere.N.B. og K.AA.B. er søskende, deres forældre var Maren B. og Anders P. Bråuner, Skelhøje. K.AA.B. er født d. 25.-6.-1931 og gift med Lissy Troisen, født d. 30.-4.-1934, datter af Peter Troisen, Munklinde. K.AA.B. er domsmand ved Kjellerup Ret. Han overtog gården d. 1.-5.-1962sammen med søsteren Ninna Bräuner fra deres far, Anders P. Bräuner. De nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1878. Ejendommen blev opført af Philip Frederik Bråuner, som opdyrkede ca. 200 tdr. land hede.Matr. nr. Ib. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 21,5 ha.Stuehuset er opført 1894 og tilbygget 1926 og senere moderniseret, svinestald opført 1912 og ombygget 1968, lade ombygget 1952 og delvis ændret til goldsostald 1969, kostald ombygget 1954 og senere ændret til søer i 1970, maskinhus opført 1976. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, der opfedes ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere, 2 specialplove der bruges til piøjesport, 2 selvkørende specialsåmaskiner, 1 gastæt silo og halmfyr. Der drives en del maskinstation arbejde fra gården, især med mejetærskning og sprøjtning.



-126-KARUPHØJVEJ 11, FREDERIKS, 8800 VIBORG, tlf. 06-661594.INGVAR SØRENSEN POST, gårdejer, født d. 23.-4.-1919, søn af Søren Sørensen Post, Almind, gift med Rigmor Jensen, født d. 27.-7.-1916, datter af Mads Jensen, Fallesgårde.I.S.P. overtog gården d. 1.-4.-1945 fra Anders Laier, som opførte ejendommen som statshusmandsbrug i 1924. Ejendommen er oprindelig udstykket fra Frederiks Præstegård.Matr. nr. lak. Ejendomsskyld 550.000. Areal 11 ha.Alle bygningerne er opført 1924 og forbedret senere. Gården drives udelukken med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor og gården drives uden fremmed arbejdskraft.LYSGÅRDVEJ 46, "SKOVMOSEGÅRD", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661576. POUL BØNSØE VINKLER, konservator, født d. 23.-3.-1943, søn af Ove Vinkler, Skelhøje, gift med Karen Sørensen, født d. 10.-11.-1946, datter af fiskeskipper Arne Sørensen.K.V. er fritidspædagog.P.B.V. er konservator. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far, Ove Vinkler, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 222.000. Areal 25 ha., heraf 15 ha. plantage og mose.Stuehuset er opført 1924 og restaureret flere gange, driftsbygningerne opført før 1920 og senere restaureret, maskinhus opført 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 2 vandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.MØNSTEDVEJ 31, "SØNDERGÅRD", TOHUSE, 7470 KARUP, tlf. 06- 661269.ERIK LAJER, gårdejer, født d. 18.-3.-1927, søn af Andreas - Lajer, Tohuse.E.L. overtog gården d. 28.-5.-1964 fra sin far, Andreas Lajer.Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 102.000. A- real 29 ha., heraf 2 ha. skov og 9 ha. er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1923, ejendommen er opført 1923, lade tilbygget 1947, staklade opført 1962 og svinestald 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 6 køer + opdræt, alle af racen RDM, svineproduktionen er på 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MØNSTEDVEJ 32, 7470 KARUP, tlf. 06-661264.HENNING KRATH, gårdejer, født d. 23.-4.-1928, søn af Thomas Krath, Karup, gift med Karen Marie Lassen, født d. 21.-10.-1929, datter af Kathrine og Niels Lassen, Klejtrup.K.M.K. er deltids fabriksarbejder.H.K. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra sin far, Thomas Krath, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 550.000. grundskyld 152.100. Areal 18,2 ha.Stuehuset er opført 1891 og senere moderniseret, driftsbygningerne er opført 1960- 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 15 køer + op-



-127- dræt. Desuden er der en «vineproduktion på ca. 65 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og pirøilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. , ,MØNSTEDVEJ 37, "TOHUffiGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 06-662290.RITA LAURSEN og TAG^/JHRISTENSEN, gårdejere.R.L. er født d. 8.-3.-1936 ©g T.T. d. 2.-5.-1937, datter og søn af Ejner Christensen, Karup.R.L. og T.C. overtog gården d. 1.-10.-1983 fra deres far, Ejner Christensen, de er 3. generation på gården.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 195.000. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1928 og tilbygget 1983, de første bygninger er opført før 1900, der er senere foretaget ændringer og tilbygninger, maskinhus 1960, hønsehus 1965 og staklade 1972. Gården drives med en ammekobesætning på 12 stk. Hereford og Limousine. Desuden er der en svineproduktion på 8 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.MØNSTEDVEJ 46, TOHUSE, 7470 KARUP, tlf. 06-661993.INGVARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1956, søn af Otto Thorvald Pedersen, Vildbjerg, gift med Jytte Lund Jensen, født d. 23.-8.-1956, datter af Viggo Lund Jensen, Herning.I.P. overtog gården d. 1.-6.-1978 fra Henning Johannesen.Matr. nr. 2f. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 151.000. A- real 23 ha., heraf 2 ha. skov og hede og der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1959 og senere restaureret, stald og lade opført 1959, kostald 1979, maskinhus 1980 og ungdyrstald 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MØNSTEDVEJ 52, TOHUSE, 7470 KARUP, tlf. 06-661260. KRISTIAN BÄRTEL, gårdejer, født d. 22.-6.-1934, søn af Johannes Bärtel.K.B. overtog gården d. 1.-3.-1961 fra sin far, Johannes Bärtel. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 260.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er 7 ha. i forpagtning. Stuehuset og driftsbygningerne er genopført efter brand sidst i 1930'erne, desuden er der enstaklade opført 1982 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der ca. 50 slagtesvin. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



NYGÅRDSVE3 3, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661097. NIELS 3. NYRUP, gårdejer, født d. 24.-8.-1921, søn af Anders Nyrup, Thorning Vestermark, gift med Anna Helene Pedersen, født d. 11.-11.-1925, datter af Mads Pedersen, Thorning Vestermark. N.3.N. overtog gården d. l.-ll.- 1948 fra Karl Bitch.Matr. nr. lam. Ejendomsskyld 850.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført 1932 og siden moderniseret, avlsbygningerne op

-128-

ført 1932, maskinhus og garage 1953, hele ejendommen er moderniseret flere gange sidst i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NYGÅRDSVE3 4, "NYGÅRD", SKELH03E, 8800 VIBORG, tlf. 06-661519.3OHS MARKUS BRÄUNER, gårdejer, født d. 15.-6.-1927, søn af Anders Peter Bräu- ner, Skelhøje, gift med Gudrun Kristensen, født d. 8.-5.-1933, datter af Kristen Kristensen, Bording.G.B. er damefrisør.3.M.B. overtog gården i 1954 fra Frederik Bräuner, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er opført i 1913 af Frederik Bräuner.Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført 1913, avlsbygningerne 1913, stald 1966 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo med tørringsanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RØRGÅRDSVE3 6, 7470 KARUP.SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1944, søn af Ejner Nielsen, Karup.S.AA.N. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin søster Ketty Nielsen.Matr. nr. 5b. Areal 21 ha.Der er ingen bygninger på ejendommen, den drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn og roer. Ejendommen drives fra Høgildvej 17.SANGILDVE3 10, "MA3LUND", 7470 KARUP, tlf. 07-102032. KNUD MADSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1953, søn af Niels Madsen, Vejen, gift med Elin Nielsen, født d. 15.-1.-1956, datter af Verner Nielsen, Viborg.E.M. er deltids kantinemedhjælper.K.M. er i bestyrelsen for Unge Landmænd, medstifter af Dansk Fiberindustri i Karup. Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Villy Majlund Mikkelsen.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 145.200. Areal 35 ha., heraf 10 ha. skov, eng og hede.Stuehuset er opført 1750 og restaureret flere gange siden, driftsbygningerne opført



-129- august 1959 efter en brand, de er udvidet 1979/80 og i 1983. Gården drives med en svineproduktion på 100 SPF-søer, smågrisene sælges som torvegrise. Desuden er der 60 moderfår + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, spindhør, ærter og rug. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SJØRUPVEJ 57, "S ELSHØJGÅRD", 8800 VIBORG, tlf. 06-667299. KNUD VESTERGAARD, gårdejer, født d. 23.-8.-1951, søn af Henry Vestergaard, Mammen, gift med Hanne Vestergaard, født d. 2.-6.- 1952, datter af Marius Vestergaard, Liseborg, Levring.H.V. er bankassistent.K.V. er i bestyrelsen for D.L.G. Thorning og i repræsentantskabet for Randers Mejeri. Han overtog gården d. 1.-4.-1975 fra Jørgen Jensen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 600.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er 2 ha. uopdyrket jord og 15 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1986, kostald opført 1974, lade 1977, ungdyrstald 1979, kalvestald 1980, maskinhus og garage 1987. Gården drives med enkvægproduktion på 120 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der findes 5 traktorer, 1 foder tank vogn, gylletank, 2 markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SJØRUPVEJ 65, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-667543. JAKOB SAABY, gårdejer, født d. 21.-2.-1924, søn af Mads Christian Saaby, Skelhøje, gift med Else Nissen, født d. 9.-4.-1929, datter af Christian Nissen, Hol- bøl.E.S. er deltid sygehjælper.J.S. overtog gården d. 1.-11.-1953 fra sin far, Mads Christian Saaby, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1862.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 300.500. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha. og senere igen 11 ha.Stuehuset er opført 1860 og senere moderniseret, avlsbygningerne opført før 1860, senere er de ombygget og moderniseret, bl.a. med lade opført 1878, svinestald 1963, kostald og maskinhus 1966. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 4 ha. er udlagt til udvinding af grus ifølge aftale med Jydske Kalkværker.SKIVEVEJ 79 "KONGENSHUS HØNSERI", GRØNHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-662244. KURT BOJSEN, hønseriejer, født d. 12.-6.-1948, søn af Søren M. Nielsen, Tving- strup, gift med Elke Michelberger, født d. 25.-2.-1955, datter af Richard Michelber- ger, Tyskland.K.B. overtog gården d. 20.-3.-1983.



-130-Areal 12 ha., heraf 2 ha. plantage.Stuehuset er opført 1971 og senere tilbygget, driftsbygningerne opført 1971 og i 1972-1985. Gården drives som hønseri med 71.000 æglæggende høns og 26.000 kyllinger. Hønse- og kyllingeproduktionen er fuldautomatiseret i alle led. Der findes 2 traktorer, fuldautomatisk nødstrømsanlæg til samtlige installationer samt fodersiloanlæg til 180 tons. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SKIVEVEJ 112, "PRIMÆRSTATION", 7470 KARUP, tlf. 06-661435.DANSKE SLAGTERIER, AKSELBORG, 1609 KØBENHAVN V.D.S. overtog gården d. 1.-4.-1971.Matr. nr. 11b. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 18 ha. og der er 1 ha. plantage.Bygningerne er opført 1971/72. Gården drives med en sobesætning med slagtesvin. Der findes 1 traktor, 1 gyllevogn, 2 gylletanke samt 1 generator. 6 medarbejdere er ansat.SMEDEVEJ 4, "KORSGÅRD", HAVREDAL, 7470 KARUP, tlf. 06- 661249.VILLY RASMUSSEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1932, søn af Kristian Rasmussen, Høver, gift med Grethe K. Mikkelsen, født d. 21.-6.— 1939, datter af Ejner Mikkelsen, Haxholm, Laurbjerg.N.R. er kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark og i bestyrelsen for Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra Jørgen Jørgensen.Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 361.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 18 ha. og 4 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1979, kostald 1975, øvrige driftsbygninger ombygget og moderniseret til kvægstald 1975-1981, maskinhus opført 1974 og lade 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 45 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 selvkørende finsnitter, 1 skårlægger, roeoptager med tank, 2 markvandingsanlæg, 1 gennemløbstørreri og genvindingsanlæg for varme, så stuehuset opvarmes med staldvarme. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, overkapaciteten af maskiner anvendes til maskinstationsdrift. STADIONVEJ 30, "HEDEGÅRD", HØGILD, 7470 KARUP, tlf. 07- 101050.TAGE HEDEGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1937, søn af Martinus Pedersen, Høgild, gift med Karen Merethe Gammelgaard, født d. 14.-2.-1938, datter af Anna og Jakob Gammelgaard, Feldingbjerg.K.M.P. er sygeplejerske og instruktør for Røde Kors i sundhed og sygepleje.T.H.P. er medlem af Menighedsrådet i Karup og Resen sogne og bestyrelsesmedlem af Karup Foderstofforening. Han overtog gården i 1962 fra sin far, Martinus Pedersen, som opførte gården i 1916.



-131-Matr. nr. 4c. Areal 23 ha., heraf 12 ha. plantage.Stuehuset er opført 1930 og senere restaureret, stald opført 1922 og moderniseret, lade opført 1963 og maskinhus 1957. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor.STADIONVEJ 63, "EGEGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-102068.FRANK BECH HALD, gårdejer og ingeniør, født d. 19.-5.-1943, søn af Arne Sigfred Bech Hald, Struer, gift med Lilly Madsen, født d. 20.-10.-1942, datter af Niels Christian Madsen, Struer.L.H. er ekspedient.F.B.H. er ingeniør. Han overtog gården d. 13.-9.-1985 fra Viktor Balle.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., heraf 4 ha. skov og plantage. Stuehuset er opført 1887 og moderniseret 1985 og 1986, stald opført 1900, lade 1948, staklade 1950 og maskinhus 1968. Gårdens besætning består af 4 stk. fede- kvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og tørringsanlæg til korn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STADIONVEJ 65, "MOSELUNDGÅRD", 7470 KARUP.PEDER HARRY PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1921, søn af Jens Kr. Pedersen, Høgild.P.H.P. overtog gården d. 1.-3.-1959 fra sin mor, Mette Kirstine Pedersen.Matr. nr. 3h. Areal 20 ha. Hele jordarealet er bortforpagtet. Ejendommen er opført 1960. Der er en vindmølle på ejendommen.STADIONVEJ 91, HØGILD, 7470 KARUP, tlf. 07-101260.ARTHUR LAURSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1935, søn af Kristian Laursen, Høgild, gift med Anna Marie Hansen, født d. 18.-8.- 1941, datter af Hanis Hansen, Bregnholt, Herritslev.A.L. er bestyrelsesmedlem af Karup Kartoffelmelsfabrik, medlem af Husdyrbrugudvalget for Viborg Landbrugsforening samt i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 15.-7.-1972 efter sin far Kristian Laursen, nuværende ejer er 5. generation pågården.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 236.500. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. mose og skov samt 20 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1931 og senere moderniseret, ungdyrstald opført 1911, kostald 1975 og lade 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler. Der findes 4 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. STENDALSVEJ 23, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 06-667457. SVEND AAGE MORTENSEN, landmand, født d. 10.-4.-1927, søn af Jens Christian Mortensen, Kjellerup, gift med j Ingrid Gu- diksen, født d. 5.-6.-1935, datter af Viggo Gudiksen, Hvam.S.AA.M. er efterlønsmodtager. Han overtog gården d. 22.-4.-



-132- 1952 fra Kristian Mogensen.Matr. nr. 4d. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 155.700. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Ejendommens jord er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1907 og moderniseret, driftsbygningerne opført 1904.TINGHØJVEJ 24, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661644. OTTO GRANDT, gårdejer, født d. 21.-1.-1948, søn af Svend Grandt, Frederikshavn, gift med Jytte Nielsen, født d. 25.-3.-1954, datter af Adolf Nielsen, Skagen.O.G. overtog gården d. 2.-4.-1984 fra D.L.R.Matr. nr. 2k. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 13 ha.Stuehuet er opført 1935 og moderniseret senere, driftsbygningerne opført i årene 1972-1977. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer, en del af grisene opfedes, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 1 gylletank. Gården drives sammen med Johs. Jensens Vej 51.TINGHØJVEJ 36, "LAIERSMIN- DE", HAVREDAL, 7470 KARUP, tlf. 06-661325.SVEND AAGE ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 17.-10.-1924, søn af Kristian Østergaard, Sunds, gift med Marie Ørskov, født d. 21.-4.-1928, datter af Kristian Ørskov, Ilskov.S.AA.Ø. overtog gården d. l.-l0.- 1953 fra Jeppe Andersen.Matr. nr. 18d. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 222.500. A- real 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført 1896 og moderniseret, driftsbygningerne er genopført efter brand i 1959, maskinhus opført 1970. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.TINGHØJVEJ 43, ÅRESTRUP, 7470 KARUP, tlf. 06-662073.INGEMANN OVERGÅ ARD, gårdejer, født d. 13.-9.-1928, søn af Aage Overgaard, Horn Mark, gift med Oda Jensen, født d. 15.-10.-1933, datter af Kristian Jensen, Gjessø.I.O. overtog gården d. 2.-7.-1987 fra Keld Østergaard.Matr. nr. le. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 239.200. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov og 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1906 og restaureret flere gange, udbygningerne er genopført efter en brand i 1906, maskinhus opført 1964, kostald 1966, svinestald 1974 og garagebygning moderniseret 1974. Gården drives med en kvægbesætning på 28 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg, korntørreri og genvindingsanlæg for varme.



TINGHØJVEJ 53, "PILEGÅRDEN", ÅRESTRUP, 7470 KARUP, tlf. 06-661591.JØRGEN LINDBERG, gårdejer, født d. 20.-12.-1964, søn af Erik Lindberg, Kjellerup, gift med Tina Kjær Hansen, født d. 11.-9.-1965, datter af Teddy Kjær Hansen. J.L. overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Torben Frank Hansen.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 150.000. A- real 38 ha., heraf 11 ha. skov.
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Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1984, ældre driftsbygninger er opført 1937, slagtesvinestald 1969, kartoffelhus 1976, maskinhus 1977, fare- og drægtighedsstald 1978 og fravænningsstald i den gamle kostald 1988. Gården drives med en svineproduktion på 88 søer, slagtesvinestalden har plads til 220 slagtesvin af gangen. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kommen, maltbyg, ærter, industrikartofler og frøgræs. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varme fra flisfyr, flisfyr og varme i alle staldbygninger incl. kartoffelhus. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. TREHUSEVEJ 2, "VESTER SKOVGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661336.GUNNAR JENSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1930, søn af Peter Jensen, Trehuse, gift med Ella Krogsdal, født d. 3.-7.-1928, datter af Jensine og Jens Krogsdal, Tange.G.J. har været i bestyrelsen for Frederiks Mejeri, for Frederiks Lokalforening, for Andelskassen i Frederiks og for Fællesbageriet i Viborg. Han overtog gården i 1957 fra sin far, Peter Jensen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 170.000. Areal 18,3 ha. og der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført 1860-1870, driftsbygningerne opført 1920 med tilbygning af svinestald 1953, kostald moderniseret 1976/77, rundbuehal til ungdyr i 1978 og maskinhus 1979. Gården drives som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 34 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 140 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejet. Der er udvundet grus af ca. 13 ha. gennem de sidste 13 år, således at arealet er reetableret efter udgravningen. Desuden er der en fredet gravhøj beliggende på gårdens sydvestlige del.



TREHUSEVEJ 11, "DALGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661821.ERIK FREDERIK BITSCH, gårdejer, født d. 28.-4.-1951, søn af Johan Bitsch, Lyngbygård, Frederiks, gift med Karen Ingrid Pedersen, født d. 5.-8.-1953, datter af Hans Peder Pedersen, Malle.K.I.B. er sygehjælper.E.F.B. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Søren Andreasen, som købte ejendommen i 1937 af Aage Bråu- ner, som var E.F.B.s morfar. Matr. nr. le. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 180.000. Areal

-134-

17 ha. og der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret, driftsbygningerne er genopbygget efter brand i 1935, derefter er der opført en rundbuestald i 1976 og 1979, disse byggerier er includerede lade og maskinhus. Gården drives med en kvægbesætning på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 2 markvandingsanlæg og 1 gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ULVEDALSVEJ 2B, "HOLMEGÅRD", HAVREDAL, 7470 KARUP, tlf. 06-662172.OVE TORBEN HANSEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1955, søn af Knud Marius Hansen, Ans, gift med Åse Hartvigsen, født d. 28.-1.-1961, datter af Åge Hartvigsen, Frau- sing.Å.H. er sygehjælper på Engesvang Plejehjem.O.T.H. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Oda Thomsen, Frederiks.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 236.900. Areal 26 ha., heraf 0,5 ha. plantage og der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1898 og sidst moderniseret i 1985, driftsbygningerne er opført 1880, men totalt moderniseret i 1987, de blev da indrettet til svin og maskinhus opført 1974. Gården drives med en SPF-svineproduktion bestående af 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. ULVEDALSVEJ 26, HAVREDAL, 7470 KARUP, tlf. 06-661372. LEIF KUHR SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1943, søn af Frederik Kuhr Sørensen, Karup, gift med Tove Birgit Nyrup, født d. 14.-11.-1946, datter af Niels Johannes Nyrup, Frederiks. L.K.S. er bestyrelsesmedlem for Karup iLokalhistorie. <Han overtog gården d. 1.-2.-1968 fra Egon Nørgaard.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 198.000. A-real 25 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført 1904 efter en brand og sidst moderniseret 1985, stald opført før 1900, lade og ny stald 1971, maskinhus 1975 og ny lade 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-135-UHREVEJ 41, 7470 KARUP, tlf. 07-101735.HOLGER JENSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1936, søn af Anton Jensen, Karup, gift med Tove Nielsen, født d. 14.-2.-1942.T.J. er rengøringsassistent på Flyvestation Karup.H.J. overtog gården d. 1.-2.-1972 fra sin far, Anton Jensen.Matr. nr. 2d Uhre. Ejendomsskyld 930.000. Areal 63 ha., heraf 10 uopdyrket skov og hede.Stuehuset er opført 1922 efter en brand, det er tilbygget 1971, driftsbygningerne er opført 1900, kartoffelkælder 1963 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 17 malkekøer + opdræt, incl. fedekalve, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik samt korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og plansilo med korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.UHREVEJ 54, "ELMEGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101097. AAGE ROBERT ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1934, søn af Anne Marie og Jens Andersen, Karup Mark, gift med Anna Pape Philbert, født d. 26.-2.-1940, datter af Jenny Pape og Niels Marinus Philbert, Karup.AA.R.A. overtog gården d. 1.-9.- 1962 fra Niels M. og Kristian Philbert, som overtog gården fra forældrene i 1936.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 119 ha., heraf 44 ha. skov, hede og mose.Stuehuset er opført 1875 og sidst moderniseret 1984, driftsbygningerne opført 1914, kostald ændret 1975, lade opført 1917, heste- og svinestald 1920. Gården drives med en kvægproduktion på 32 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til Karup Kartoffelmelsfabrik. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeltankmaskine og plansilo med korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.UHREVEJ 58, "NYGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101528.GUNNAR EMIL NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1933, søn af Aage Nielsen, Isenvad, gift med Ida Krogh Larsen, født d. 14.-10.-1933, datter af Jens Peter Larsen, Karup.G.E.N. er byrådsmedlem i Karup Kommune, tidligere medlem af Haderup Landofor- ening og i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin svigerfar, Jens Peter Larsen, som byggede gården i 1927, da ejendommen blev udstykket fra Over Uhregård.Matr. nr. le. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 17 ha. hede, 5 ha. er eng og hede samt forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1927 og gennem moderniseret 1971, driftsbygningerne er opført 1927 med tilbygning af svinestald 1966, maskinhus opført 1968, kostald udvidet og moderniseret 1974, lade ændret til plansilo og staklade opført 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer, der leveres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, 1 læggemaskine, markvandingsanlæg samt plansilo med korntørringsanlæg og genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælp.



UHREVEJ 74-76, 7470 KARUP, tlf. 07-101135.KARLO og SØREN RASMUSSEN, gårdejere.S.R. er født d. 12.-3.-1930 og K.R. er født d. 28.-8.-1936, begge sønner af Karl Rasmussen, Karup.K.R. er gift med Else Skaarup, født d. 2.-7.-1943, datter af Aksel Skaarup, Bjerget, Frøstrup. E.R. er medlem af Karup Skolenævn og Skolekommission.K.R. og S.R. overtog gården i 1966 fra deres far, Karl Rasmussen.
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Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 283.000. Areal 63 ha., heraf 3 ha. skov og der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1978, staldbygningerne 1952, 1964 og 1976, lade ombygget 1976 til foder- og silohus, maskinhus opført 1963 og 1984, kartoffelhus opført 1958 og 1974 samt svinestald 1986. I 1966 blev der opført endnu en bolig på ejendommen. Gården drives med en svineproduktion på 65 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik og spisekartofler samt ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, 2 markvandingsanlæg, gastæt silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.UHREVEJ 84, "TUSÅ NYGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101320. ANDERS KRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1921, søn af Kristian Møller Rasmussen, gift med Mette Kristine Aagaard Kristensen, født d. 15.-4.-1919, datter af Marius Aagaard Kristensen, Stubkjær.A.K.R. overtog gården d. 1.-4.-1944 fra Martin Troelsen.Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 194.100. Areal 49 ha., heraf 12 ha. skov og 2 ha. eng og der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1921, moderniseret og tilbygget 1969, kostald opført 1921 med tilbygning af svinestald 1968, lade opført 1922-24, staklade 1960, maskinhus og hønsehus 1946, nyt maskinhus 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 25 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler til fabrik. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffel- og roeoptager med tank, 2 markvandingsanlæg samt portionstørreri. Der forefindes et mindre savværk på ejendommen, det anvendes kun til eget brug. Der er 1 fast medhjælp ansat.VALLERBÆKVEJ 13, 7470 KARUP, tlf. 07-101648.ANTON ANDREASEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1946, søn af Ejner Andreasen, Karup, gift med Lene Jensen, født d. 25.-12.-1948, datter af Henry Valdemar Jensen, Holstebro.L.A. er advokatsekretær.



-137-A.A. er handelsmand med kreaturer og heste. Han overtog gården d. 1.-12.-1974 fra sin far, Ejner Andreasen. Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 730.000. Areal 24 ha., heraf 4 ha. eng og der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret 1986, avlsbygningerne er opført 1911, svinestald 1975 og hestestald 1976. Ejendommen drives med en fedekvægbe- sætning af blandet race, en svineproduktion på 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden opdrættes der travheste, hvoraf der er 5-10 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler til fabrik. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og varmepumpe fra stalden til opvarmning af beboelsen. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VALLERBÆKVEJ 34, 7470 KARUP, tlf. 07-101662.ANNA THOMASSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1919, datter af Anders Jakobsen, Sdr. Resen, gift med Thomas Thomassen.T.T. døde i juni 1981, han overtog gården d. 1.-8.-1944 fra Viggo Christensen. A.T. overtog gården ved sin mands død i 1981.Matr. nr. 3f. Ejendomsskyld 400.000.Grundskyld 64.800. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er ca. 8 ha. uopdyrket hede og mose.Samlede bygninger er opført 1935 i forbindelse med udstykning af ejendommen. Gården drives med 2 køer og fedekvæg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. VALLENBÆKVEJ 36, "KRONBORGGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07101301.ERIK BRANDSTRUP, gårdejer, født d. 1.-10.-1949, søn af Niels Brandstrup, Karup.E.B. overtog gården d. 1.-11.-1982 fra sin far, Niels Brandstrup. Matr. nr. 5. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 236.500. Areal 41 ha., heraf 6 ha. plantage og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1960, stald og lade 1916 og senere tilbygget i 1979, maskinhus opført 1975/76. Gården drives med en kvægproduktion på 36 malkekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VALLERBÆKVEJ 62, "HJORTHØJGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07- 101547.JENS A. HANSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1940, søn af Jens Kr. Møller Hansen, gift med Maria Karoline Christensen, født d. 6.-5.-1944, datter af Hans Jørgen Christensen.M.K.H. er rengøringsassistent.J.A.H. er SAS-portør. Han har overtaget gården fra sin far, Jens Kr. Møl-



-138- ler Hansen.Matr. nr. 2å 3n m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 89.500. Areal 16,3 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Hele ejendommen er opført 1934.VALLERBÆKVEJ 63, "SKOVBAKKEN", 7470 KARUP.HARALD DALGAARD, gårdejer, født d. 11.-3.-1931, søn af Valde- mår Dalgaard, Overfeldborg, gift med Inger Kirstine Madsen, født d. 19.-1.-1938, datter af Charles Madsen, Tebstrup.H.D. har været på Kalø Landbrugsskole, været i bestyrelsen for Foreningen af unge Landmænd, formand for Husmandsforeningen, i bestyrelsen for Karup Mejeri. Foto: Kastrup Luftfoto.Han overtog gården d. 11.-6.-1956 fra Hans og Magda Christensen.Matr. nr. 7f Vallerbæk. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 254.100. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 29,5 ha., der er ca. 12 ha. skov og 4 ha. eng.Gården er totalt ombygget i årene 1968-1985. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, kartofler, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 kartoffeloptager, plantørringsanlæg, markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VALLERBÆKVEJ 65, "ENGBJERGGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101306.JENS KARL ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1928, søn af Jens Andersen, Nygård, Karup, gift med Marie Jensine Christensen, født d. 26.-12.-1925, datter af Jens Christensen, Høgild.J.K.A. overtog gården d. 1.-5.-1957 fra Frederik Jensen.Matr. nr. 5ø. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 250.700. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 4 ha. skov og hede samt 7 ha. eng.Stuehuset er fra før 1900 og ombygget i 1972, driftsbygningerne er opført før 1900 og senere moderniseret, ny kostald opført 1967, der er senere foretaget ændringer. Gården drives som et alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik. Der findes 2 traktorer og korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

forpagtning.

VALLERBÆKVEJ 71, "DAMHOLT", 7470 KARUP, tlf. 07-101667. GUNNAR DAMHOLT NIELSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1939, søn af Mikkel Christian Nielsen, Karup.G.D.N. overtog gården d. l.-l.- 1969 fra sin far, Mikkel Christian Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 8i m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 86.500. A- real 21 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. eng og 6 ha. er i



-139-Stuehuset er opført 1936, kostald og lade 1938, kostald moderniseret 1978-1982, staklade opført 1980, desuden er der en aftægtsbolig til ejendommen, den er beliggende Vallerbækvej 64. Gården drives med en kvægbesætning på 28 malkekøer + opdræt, der opfedes dog ingen kalve, hele besætningen er af racen, Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær til selvpluk. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VALLERBÆKVEJ 72, "ÅLYKKE", 7470 KARUP, tlf. 07-101307. IVAN FLEMMING RASMUSSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1941, søn af Jensine og Christian Rasmussen, gift med Lissi Birte Bråuner, født d. 28.-9.-1941, datter af Ellen og Sigfred Bråuner, Frederiks. L.B.R. er ansat på Karup Plejehjem.I.F.R. er kommunalbestyrelsesmedlem i Karup Kommune, formand for teknisk udvalg. Han overtog gården d. 1.-3.-1964 fra faderen, Chr. Rasmussen.Matr. nr. 31 Vallerbæk by m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 189.200. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1,5 ha. plantage og ca. 2 ha. mose samt forpag- tet 15 ha.Stuehuset er opført 1920 og ombygget 1964, nuværende løsdriftstald opført 1966 og ombygget til sengebåse 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kartofler til fabrik og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og halmfyr.

Foto: Kastrup Luftfoto.1915, da jorden blev udstykket fra Vallebækgård.Matr. nr. 2i. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov og 4

VALLERBÆKVEJ 78, "SORTHØJGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07- 102158.VILLY PEDERSEN, født d. 6.-3.- 1926, søn af Kristine og Frederik Pedersen, Karup, gift med Karin Elly Siig, født d. 19.-3.-1937, datter af Ella Valborg og Niels Edvard Siig, Frederiks.K.E.P. er fabriksarbejder.V.P. er medarbejder på et dambrug. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sin far, Frederik Pedersen, som byggede gården iha. eng. Ca. 25 ha. af jorden erbortforpagtet.Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1987, udbygningerne er opført 1919 og ombygget 1963. Jorden er bortforpagtet, der findes fiskeret til Karup Å, hvortil der sælges fiskekort.



-140-VALLERBÆKVEJ 86, "NYGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101429. HELGE SERRITSLEV, gårdejer, født d. 27.-9.-1927, søn af Anton Serritslev, Nørup, gift med Bodil Pedersen, født d. 2.-2.-1929, datter af Peder Pedersen, Thorum. H.S. har været medlem af kommunalbestyrelsen i Karup Kommune i 8 år, han er formand for Viborg- Bjerringbro Jerseyforening, for Karup Foderstof- og gødningforening samt næstformand for Skolekommissionen. Han overtog gården d. 1.-4.-1954, da den blev udstykket fra Vallerbæk Søndergård.Matr. nr. lå. Arela 26 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1954 og moderniseret 1970, driftsbygningerne opført 1954 og udvidet 1963, opstart til pelseri 1966 og til dådyr i 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Desuden er der 1.500 minkavlstæver og 90 blåræveavlstæver og 12 dådyr. Der findes 2 traktorer, eget pelseri til pelsfarmen og markvandingsanlæg. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, der suppleres i spidsbelastninger. H.S. fik hæderstegn for hedeopdyrkning d. 3.-10.-1962. VALLERBÆKVEJ 89, "VALLERBÆK ØSTERGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101704.KAJ ARNFRED BRÄUNER, gårdejer, født d. 21.-7.-1943, søn af Ellen og Sigfred Bråuner, Frederiks, gift med Gurli Øster- gaard Rasmussen, født d. 9.-9.— 1942, datter af Agnes og Laurids Rasmussen.G.Ø.B. er formand for Karup Menighedsråd.K.A.B. overtog gården d. 15.-8.- 1966 fra sin svigerfar Lauridt Rasmussen, nuværende ejer er 7. generation på gården.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 221.400. Areal 66 ha., heraf 4 ha. skov og 9 ha. hede.Stuehuset er opført 1978, staldbygningerne er opført i rundbuehaller, kalvestalden opført 1970 og ombygget 1977, stald, maskinhus, lade og siloanlæg opført 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 44 malkekøer + opdræt, besætningen er af racerne RDM, SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, ærter og kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager, gylletank og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat på gården.VALLENBÆKVEJ 90, "TOFTLUND", 7470 KARUP.JONNA JENSEN, født d. 9.-12.- 1938, datter af Erling Pedersen, Ikast, lever sammen med Per Hansen, født d. 6.-6.-1946, søn af Olaf Hansen, Kerteminde.J.J. overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Inge Buchwald.



-141-Matr. nr. Ik Bøgelund. Areal 2 ha.Stuehuset er opført 1923, stald og lade 1927. På gården er der 5 får. Ejendommen har tidligere haft et jordtilliggende på 26 ha., den har gennem 20 år været udlejet som feriegård, idet arealet overvejende består af hede og skov.VALLERBÆKVEJ 93, "HEGNSGÅRDEN", 7470 KARUP, tlf. 07-101997. SVEND-ERIK BEIER, gårdejer, født d. 22.-12.-1948, søn af Karen og Andreas Beier, gift med Tove Kirstine Sander, født d. 11.-7.-1950, datter af Johanne og Frits Sander, Nørrelund, Sinding. T.B. er sygehjælper på Karup Plejehjem.S.E.B. er formand for Kontrolforeningen og kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-11.-1972 fra sin far, Andreas Beier.Matr. nr. 3d 3f 3p. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 240.600. Areal 62,8 ha., heraf tilkøbt 2,1 ha., der er 8,2 ha. skov, 9,9 ha. eng og 2 ha. hede, til gården er forpagtet 23 ha.Stuehuset er opført 1949 og moderniseret, spaltestald og lade 1974, kostald 1976, kalvestald og fyrrum 1978, maskinhus og gylletank 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer + opdræt og fedekalve, ialt 180 stk., alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og 2 markvandingsanlæg. På gården er der 1 fast medhjælp. Siden overtagelsen er der opdyrket 17 ha. hede, en kunstig sø er oprettet i forbindelse med dræning og afvanding af moseområder.VALLERBÆKVEJ 98, "BØGELUNDGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101094.NIELS KURT HAGELSKÆR NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1934, søn af Jens Christian Voer Nielsen, Karup, gift med Nina Rasmussen, født d. 21.-5.-1938, datter af Kristian Rasmussen, Gammelager, Karup.N.K.H.N. er kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 24.-12.-1968 fra sin far, Jens Christian Voer Nielsen. Gården har tidligere været fæstegård under Avnsbjerg og Herningsholm. Familien Voer fik gården første gang i 1790 og den har siden været i slægtens eje.Matr. nr. 3a 3o. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 113 ha., heraf ca. 35 ha. plantage og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og moderniseret 1974, lade opført 1800-tallet og senere ombygget, sidst i 1922, gi. stald opført 1922 er ændret til ungdyrstald 1977, svinestald opført 1930, kostald 1977 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer samt ungdyr og kalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, byg, rug og ærter. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker og del i kartoffeloptager (fælles med naboen), markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. På gården er der i fast medhjælp.



VALLERBÆKVEJ 102, "LILLE BØGELUND", 7470 KARUP, tlf. 07- 101305.KAJ WINTHER BONDE, gårdejer, født d. 6.-11.-1933, søn af Jens Bonde, Hørning, gift med Karen Margrethe Bøgelund Nielsen, født d. 30.-8.-1936, datter af Anders Nielsen, Lille Bøgelund, Karup. K.W.B. er formand for Forenin
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gen for unge Landmænd for Karup og Omegn. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sin svigerfar, Anders Nielsen, som opførte gården i 1927, da den blev udstykket fra Bøgelundgård.Matr. nr. 2g Bøgelund. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 287.000. Areal 62 ha., heraf 4 ha. eng og 4 ha. skov.Stuehuset er opført 1927, avlsbygningerne er opført 1927/28, maskinhus 1960, svinestald 1968 og staklade 1970. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, mejetærsker og kartoffeloptager er fælles med Bøgelundgård, markvandingsanlæg, portionstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Der er en aftægtsbolig til ejendommen på Vallerbækvej 121. VALLERBÆKVEJ 106, BØGELUND, 7470 KARUP, tlf. 07- 101313.RASMUS JENSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1924, søn af Jens Christian Jensen, Bøgelund, gift med Else Johansen, født d. 21.-3.-1932, datter af Aage Johansen, Assens.R.J. overtog gården d. 1.-12.-1969 fra sin far, Jens Christian Jensen. Gården blev udstykket fra Bøgelundgård 1890-1892 til Karen Marie Nielsen og Rasmus Jensen, gården blev overdragetfra Karen Marie Nielsen til Christian Jensen i 1922.Matr. nr. 1c 2d Bøgelund. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 199.800. Areal 46 ha., heraf 7 ha. skov og 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1917 og moderniseret 1976, udbygningerne er opført 1917 efter en brand, maskinhus opført 1923, hønsehus 1939, bygningerne er løbende blevet moderniseret. Gården drives med en kvægproduktion på 15 køer og 10 ungdyr, det er dels Jerseydyr og krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



VALLERBÆKVEJ 107, "VALLERBÆK SØNDERGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-102717.ALLAN MATTISON, gårdejer, født d. 18.-9.-1948, søn af John Mattison, England, gift med Do- rith Palmer Hansen, født d. 23.-4.-1949, datter af Clara Palmer Hansen.D.P.M. er pædagog.A.M. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Frede Holm Lauritsen.
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Matr. nr. la Vallerbæk by. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 244.000. Areal ca. 50 ha., heraf 6 ha. skov og 4 ha. eng, der er forpagtet ca. 5 ha.Stuehuset er opført 1900 og ombygget 1982, avlsbygningerne opført 1970 og 1974 og maskinhus 1968. Gården drives med en ammekobesætning på 100 stk. avlsdyr, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og læggekartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat.

Foto: Kastrup Luftfoto.

VALLERBÆKVEJ 125, "GAMMEL - AGERGÅRD", BØGELUND, 7470 KARUP, tlf. 07-102290.GUNNAR BILTOFT, gårdejer, født d. 29.-1.-1946, søn William Biltoft, Vrønding, gift med Inga Jepsen, født d. 3.-6.-1948, datter af Aage Jepsen, Kørup. I.B. er medlem af Karup Skolenævn.G.B. overtog gården d. 11.-3.-1977 fra Kjeld Kristiansen.Matr. nr. 4a Bøgelund. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld600.000. Areal 93 ha., heraf 10 ha. skov og 7 ha. hede, der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1906, ældre driftsbygninger er opført 1906, kostald og lade 1977-1980 og maskinhus 1973. Gården drives med blandet landbrug med en kvægproduktion på 80 malkekøer + ca. 100 ungkreaturer. Desuden er der 200 krondyr og dådyr samt 20 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, korn, raps, ærter og hør. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 halmsnitter, 1 rundballepresser, 1 gylletank, 3 markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er der en udenlandsk praktikant hver sommer.VESTERGADE 36, 7470 KARUP, tlf. 06-661382.BENT EGON BALLE, gårdejer, født d. 14.-6.-1936, søn af Henry Balle, Karup.B.E.B. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra Laura og Viggo Berthel.Matr. nr. 4m. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 192.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1911, avlsbygningerne 1911 og løbende tilbygget, maskinhus opført 1984, stald ombygget og moderniseret samme år. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionens er på 50 slagtesvin. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-144-VESTERM ARKSVEJ 15, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661822. JØRGEN MAAGAARD, gårdejer, født d. 26.-7.-1944, søn af Henry Maagaard, Frederiks, gift med Lene Margrethe Kristiansen, født d. 19.-8.-1949, datter af Henry Kristiansen, Poulstrup.L.M.M. er uddannet sygehjælper. J.M. er medlem af Frederiks Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-4.-1976 fra sin far, Henry Maagaard.Matr. nr. 7d. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 142.300. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. skovog 23 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1880, tilbygget 1953 og moderniseret 1985, en ny udvidelse er påbegyndt 1988, lade opført 1976, kostald 1977, incl. ungdyr og roehus, maskinhus opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 54 malkekøer + opdræt, ialt ca. 90 stk. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo med korntørringsanlæg, desuden er der et nødstrømsanlæg til hele bedriften. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. VESTERMARKSVEJ 21, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661220. AKSEL JENSEN MAAGAARD, gårdejer, født d. 24.-2.-1929, søn af Ejler Jensen Maagaard, Frederiks, gift med Marie Kristensen, født d. 21.-6.-1929, datter af Agnes og Ole Kristensen, Frederiks.A.J.M. overtog gården d. 15.-2.- 1962 fra sin svigerfar, Ole Kristensen, som overtog ejendommen i maj 1944, da han blev fordrevet fra egen ejendom, grunden til fordrivelsen var, at værnemagten overtog ejendommen.Matr. nr. 13n. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 198.100. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er 3 ha. plantage.Stuehuset er opført før 1900, men restaureret flere gange, sidst i 1987, lade opført 1939, stald 1939 og tilbygget 1965 og 1970, staklade opført 1973 og maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 5 søer, der leveres ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg, der er genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTERM ARKSVEJ 35, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 07-661133.TAGE EMIL SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1933, søn af Anders P. Sørensen, Frederiks.T.E.S. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far, Anders P. Sørensen.Matr. nr. Iv. Ejendomsskyld 780.000. Ejendomsskyld 211.600. Areal 23 ha.Stuehuset er opført 1963, stald og lade 1932 og senere tilbygget og moderniseret sidst i 1983, garage opført 1947 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 2 traktorer, 1



-145- mejetærsker, 1 etkorns roesåmaskine, 1 gylletank, markvandingsanlæg og portionstørreri.VESTERMARKSVEJ 37, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661218. HANS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1933, søn af Carl Christensen, Hørup, gift med Bente Sørensen, født d. 1.-10.- 1939, datter af Johannes Sørensen, Markusminde.H.P.C. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Vagn Nielsen, jorden er opdyrket i 1930'erne, men ejendommen er først opført 1954.Matr. nr. Ix. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 212.800. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført 1954, avlsbygningerne 1954 med senere tilbygninger og ændringer, udbygning af stalden 1964, gylleanlæg 1974 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, ialt 35 stk., alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTERMARKSVEJ 41, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661740.BENT SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1932, søn af Anders P. Sørensen, Frederiks.B.S. overtog gården d. 15.-9.-1954 fra Johan Høj.Matr. nr. lu. Ejendomsskyld 770.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 11 ha. og der er 0,5 ha. skov og hede.Stuehuset er opført 1930, alle avlsbygningerne 1930, de er sidst moderniseret i 1971 og maskinhus opført 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 17 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 60 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkorns såmaskine, 1 skårlægger, 1 finsnitter, 1 picuppresser, 1 gylletank, markvandingsanlæg og korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIBORGVEJ 71, "GULDAGERGÅRD", FIREHUSE, 7470 KARUP, tlf. 07-102562.BJARNE LIND, gårdejer, født d. 2.-5.-1941, søn af Bertram Lind, Fousing, gift med Annalisa Madsen, født d. 28.-1.-1944, datter af Niels Madsen, Struer.A.L. er omsorgsmedarbejder.B.L. er værkfører. Han overtog gården d. 15.-6.-1987 fra Svend Almtoft.Matr. nr. 21. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 167.639. Areal 19 ha.Stuehuset er opført 1954 og moderniseret, avlsbygningerne er opført 1954 som statshusmandsbrug. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIBORGVEJ 80, "NYMARK", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 07-102570.NIELS HELGE JENSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1944, søn af Justinus Jensen, Frederiks, gift med Mathilde Elisabeth Sørensen, født d. 28.-3.-1945, datter af Svend Aage Møller Madsen, Vestervig.M.E.J. er sekretær.N.H.J. overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sin far, Justinus Jensen, som opførte den og opdyrkede jorden i 1930.Matr. nr. lau. Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. skov, der er for- pagtet 20 ha.



-146-Stuehuset er opført 1930, lade 1936, maskinhus 1952 og kostald 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, besætningen er af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 gylletank, markvandinsanlæg og halmfyr. Desuden er der en vindmølle, som anvendes til gårdens energiforbrug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 81, "HØJVANG", 7470 KARUP, tlf. 06-661353. MARIUS PETERSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1933, søn af Henrik Petersen, Gråsten, gift med Ellen Roager Simonsen, født d. 21.-9.- 1938, datter af Harald Roager Simonsen, Ustrup.M.P. er kaptajn i Flyvevåbnet. Han overtog gården d. 15.-4.-1984 fra Knud Petersen, Frederiks. Matr. nr. lag. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 142.200. A- real 17,4 ha.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1984-1988, udbygningerne er opført i ca. 1930, de er senere ombygget og tilbygget og stalden er restaureret 1984-1988, maskinhus udbygget 1987. Gården drives med en blandet besætning af 8 avlskøer + opdræt, af racerne Limousine og Charolais, desuden er der 2 ponyer og 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. VIBORGVEJ 84, "DYBDALGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661179.PEDER EGON SIIG HERMANN, gårdejer, født d. 1.-3.-1931, søn af Peder Martin Hermann, gift med karen Kirstine Knudsen, født d. 12.-2.-1934, datter af Karlo Johannes Knudsen, Firehu- se.P.E.S.H. er i bestyrelsen for Karup Kartoffelmelsfabrik og Frederiks Lokalforening. Han overtog gården i 1950 fra sin far, Peder M. Hermann, nuvæ-rende ejer er 3. generation på gården, som blev oprettet i 1932 af den nu værendes bedstefar.Matr. nr. lap. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 320.500. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 10 ha. skov og der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1975, udbygningerne opført 1932 med udvidelse 1958 og 1968, kostald opført 1976 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt, incl. fedekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælp.



VIBORGVEJ 87, "FUGLSANG", 7470 KARUP, tlf. 06-661116. MEINER JOHANNES BITSCH, gårdejer, født d. 12.-12.-1923, søn af Frederik Bitsch, Lyngbygård, Frederiks, gift med Anna Lise Jespersen, født d. 15.-9.-1932, datter af Laurits Jespersen, Frederiks.A.L.B. er rengøringsassistent.M.J.B. overtog gården d. 19.-11.- 1953 fra Johan Bitsch.Matr. nr. lp. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 143.000. A- real 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha.

-147-

Stuehuset er opført 1916 og moderniseret 1963 og 1976, driftsbygningerne er opført 1916, stalden ændret 1968, staklade opført 1969 sammen med maskinhuset. Gården drives som alsidigt landbrug med ca. 25 fedekalve. Svineproduktionen er på 12 søer, en del opfedes på gården og resten sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 88, "VESTERVANG", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661089.NIELS MØLLER NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1928, søn af Frida og Jens Christan Nielsen, Karup, gift med Olga Meldgaard, født d. 8.-3.-1935, datter af Marie og Johannes Meldgaard, Frederiks.N.M.N. er formand for Frederiks Andelskasse. Han overtog gården d. 1.-7.-1955 fra sine svigerforældre, Marie og Johannes Meld-gaard, som opdyrkede og opførte ejendommen. Matr. nr. las. Ejendomsskyld 665.000. Areal 17 ha.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1957, udbygningerne er opført 1930, hønsehus 1957 og senere ændret til maskinhus, stald moderniseret 1960 og der er bygget nyt maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 18 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey, desuden er der en del fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 89, 7470 KARUP, tlf. 06-661923.JOHAN ERIK CRAMER, gårdejer, født d. 16.-8.-1951, søn af Frits Cramer, Karup, gift med Inge Kristensen, født d. 17.-3.-1953, datter af Ove Kristensen, Viborg. I.C. er køkkenassistent.J.E.C. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far, Frits Cramer, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 16d. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 61 ha.Stuehuset er opført 1919 og restaureret senere, driftsbygningerne er opført 1919, maskinhus 1972, kostald 1977 og ungdyrstald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 44 malkekøer + opdræt, ca. 70 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og korntørringsanlæg.



-148-VIBORGVEJ 92, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661123.NIELS og IMANUEL BUNDGAARD, gårdejere.I.B. er født d. 20.-9.-1920, søn af Marius Bundgaard, Hestlund, gift med Marie Ingemann Pedersen, født d. 20.-8.-1917, datter af Ingemann Pedersen, Thorning Vestermark.N.B. er født d. 18.-5.-1957, søn af Marie og Imanuel Bundgaard. I.B. er medlem af D.L.G., Thorning, tidligere bestyrelsesmedlem af Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 16.-7.-1948 af Marius Bangshåb, som oprettede gården som selvstændig statsejendom. I 1979 fik sønnen, Niels Erik Bundgaard halvpart i gården.Matr. nr. lam. Ejendomsskyld 1.980.000. Grundskyld 129.500. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2 ha og der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1927 og forbedret flere gange, ejendommen er opført 1927, stald 1959, ny stald 1979, lade 1969 og maskinhus 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 18 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 100 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri og fodringsanlæg i sostald og slagtesvinestald. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. VIBORGVEJ 93, "GRANLY", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06661302.VILLY CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1933, søn af Kristian Marinus Sørensen, Dollerup, gift med Jenny Berthel, født d. 15.-9.-1936, datter af Johannes Berthel, Frederiks.J.S. er rengøringsassistent.V.C.S. er formand for Alhedens Husmandsforening, bestyrelsesmedlem af Husdyrbrugsudvalgeti Viborg Amt, i bestyrelsen for Landboungdom i Viborg, Lysgårdkreds, medlem af den lokale naturkomite samt kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 25.-1.-1958 fra Peter Cramer.Matr. nr. 7h. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 79.000. Areal 12 ha. og der er forpagtet 4 ha. til afgræsning.Stuehuset er opført 1905, lade 1905, kostald 1947, staklade 1965-1966, ungdyrstald 1973, garage og maskinhus 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Besætningen har siden 1958 været stambogsført, der er hentet adskillige præmier hjem fra dyrskuer, ungskuer og lokalskuer. Der findes 2 traktorer og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-149-VIBORGVEJ 94, "FREDERIKS PRÆSTEGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06- 662171.FINN TORBEN VESTERGAARD, præstegårdsforpagter, født d. 27.-6.-1959, søn af Henry Vestergaard, Mammen, gift med Vera Marie Madsen, født d. 4.-2.-1960, datter af Oskar Madsen, Aulum.F.T.V. overtog forpagtningen d. 1.-3.-1984 fra Sigfred Bråuner.Areal 84 ha.Hele ejendommen er opført 1962. Gården drives med en kvægproduktion på 28 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIBORGVEJ 100, 7470 KARUP, tlf. 06-661303.HENNING BANGSHAAB, gårdejer, født d. 11.-7.-1926, søn af Jens Christian Bangshaab, Frederiks, gift med Ruth Bundgaard Ebbesen, født d. 3.-2.-1932, datter af Morten Bundgaard Ebbesen, Sdr. Kjærsholm, Kjellerup.H.B. overtog gården d. 1.-3.-1958, da gården blev udstykket til statshusmandsbrug.Matr. nr. 15p. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 96.900. Areal 10 ha. og der er forpagtet 4,5 ha.Den samlede ejendom er opført 1958 med senere tilbygning i 1970, maskinhus opført 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 malkekøer + opdræt, alle af racen RDM. Svineproduktionen er på 10 søer og 150 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Matr. nr. 20f. Areal 24 ha.

VIMDALSVEJ 1, "VIRKELYST", HAURDAL, 7470 KARUP, tlf. 06-662120.ANNIE og BENNY THOMASSEN, gårdejere.B.T. er født d. 22.-8.-1948, dattersøn af Anders Præstegaard, Hørby, gift med Annie Bitsch, født d. 13.-1.-1960, datter af Henry Bitsch, Almind.A.T. er kontorassistent.B.T. er gummigedsfører. De o- vertog gården d. 1.-7.-1983 fra Haubert Moesgaard.Stuehuset er opført 1906 og senere moderniseret, driftsbygningerne er opført 1890, 1928 og 1951, maskinhus 1987. På gården er der 11 heste, både køre- og rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer, korntørringsanlæg og halmfyr. Der er overpakacitet af maskiner som bruges til maskinstations arbejde.VIMDALSVEJ 2, "SKOVVANG", 7470 KARUP, tlf. 06-661866.KIRSTEN SAUGMANN, gårdejer, født d. 1.-11.-1952, datter af Ernst Winther, Haur- dal, gift med Åge Saugmann, født d. 6.-4.-1949, søn af Aksel Saugmann, Haurdal.



-150-Å.S. er traktorfører.K.S. er fabriksarbejder. Hun overtog gården d. 1.-1.-1987 fra sin svigerfar, Aksel Saugmann, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 21a. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 158.500. Areal 19 ha., heraf 4 ha. skov.Stuehuset er opført 1910, kostald 1910, garage og maskinhus 1953, lade 1963 og svinestald 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og frø. Der findes 1 traktor og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIMDALSVEJ 4, "DYRBJERG- GÅRD", HAURDAL, 7470 KARUP, tlf. 06661146.HENRY LAURSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1932, søn af Jacob Laursen, Haurdal, gift med Kirsten Clausen, født d. 12.-12.-1945, datter af Karl Clausen, Sundby.H.L. har været bestyrelsesmedlem af Frederiks Mejeri, er i udvalget for husbondafløsning i Viborg området samt formand for Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 15.-7.-1965 fra sin far, Jacob Laursen.Matr. nr. 121. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 3 ha. plantage og 40 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1974, avlsbygningerne er opført 1936 og ændret 1979, kostald opført 1972, svinestald ændret til kvæg 1979, plansilo og roehus opført 1981 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 5 traktorer, 1 finsnitter, 1 roeoptager med tank, 1 gylletank, 2 markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. ÅHUSEVEJ 6, 7470 KARUP, tlf. 07-101292.AKSEL LINNEBERG, gårdejer, født d. 17.-2.-1930, søn af Marinus Linneberg, Sunds Østermark, gift med Ninna Machenhauer, født d. 10.-7.-1938, datter af Magnus Machenhauer, Sparkær. N.L. er køkkenmedhjælper.A.L. overtog gården d. 1.-10.-1980 fra Hans Hansen, som opførte ejendommen i 1937.Matr. nr. 2i. Areal 27 ha., heraf 5 ha. eng og der er forpagtet 24 ha.Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1981, alle avlsbygninger er opført 1937. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 gummiged, 1 slamsuger, 1 rendegraver og 1 pumpekøretøj, der drives en mindre entreprenørvirksomhed fra ejendommen.ÅHUSEVEJ 22, "HØJRISGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101702.UFFE PEDERSEN, gårdejer og forretningsfører, født d. 10.-10.-1943, søn af Hartvig Pedersen, Ilskov, gift med Susan Christensen, født d. 29.-5.-1951, datter af Harald Christensen, Ringkøbing.



-151-S.P. er klinikassistent.U.P. er forretningsfører for korn- og foderstoffirma. Han overtog gården d. 1.-2.-Matr. nr. 2e. Areal 26 ha., heraf 9 ha. skov, eng og mose, resten af jorden er bort- forpagtet.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1978-1985, avlsbygningerne opført omkr. 1900 og restaureret 1978-1985. Oorden er bortforpagtet.ÅHUSEVEJ 55, "OVERTORP", 7470 KARUP, tlf. 07-456046. AKSEL BUUS, gårdejer, født d. 28.-6.-1913, søn af Jens Buus, St. Restrup, gift med Rigmor Johanne Stuck, født d. 4.-11.-1917, datter af Carl Stuck, Ravnholt, Thorning.A.B. overtog gården d. 1.-7.-1945 fra fru kaptajn Lorentzen.Matr. nr. 3a. Areal 52 ha., heraf 2 ha. plantage og 18 ha. eng og hede.Stuehuset er opført 1780, restaureret og tilbygget omkr. 1900, maskinhus opført 1965. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, kartofler og græs. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅHUSEVEJ 68, "OVER TORP", 7470 KARUP, tlf. 07-456021.JENS VOGN LUND JENSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1936, søn af Peter J. Jensen, Torp, gift med Birgith Olsen, født d. 16.-2.-1941, datter af Oluf Olsen, Enslev. B.L.J. underviser i håndarbejde på aftenskole.J.V.L.J. er i bestyrelsen for Karup Foderstof og formand for Fritidsnævnet. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra sin far, Peter Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 102 ha., heraf 22 ha. skov og plantage, og der er forpagtet 27 ha.Stuehuset er opført 1973, lade 1914, kostald 1937, staklade 1955, maskinhus 1962, plantørringsanlæg 1964 og kartoffelhus 1968. Gården drives med en fedekvægbesæt- ning på 20 stk. Planteproduktionen salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, plantørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

590.000. Grundskyld

ÅRESTRUPVEJ 81, "HØJLUND", 7470 KARUP, tlf. 07-101034. INGA KABEL PHILBERT, gårdejer, født d. 28.-1.-1931, datter af Svend Kjær Vallerbæk, gift med Kjeld S. Philbert.K.S.P. døde d. 13.-2.-1984. Han overtog gården d. 1.-5.-1950 fra sin far, Niels Philbert. Gården har været i slægtens eje siden 1905, da Frederik Philbert opdyrkede heden og opførte ejendommens bygninger.Matr. nr. 12b. Ejendomsskyld184.000. Areal 48 ha., heraf er 10 ha. skov og plantage.



-152-Stuehuset er opført 1911 og senere restaureret, driftsbygningerne opført 1911. Jorden er bortforpagtet.ÅRESTRUPVEJ 83, "HEDEGÅRDEN", 7470 KARUP, tlf. 07-101035.SVEND AAGE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-8.-1940, søn af Ejnar Styltsvig Rasmussen, Karup, gift med Betty Hedegaard Jensen, født d. 3.-5.-1943, datter af Kristian Hedegaard Jensen, Herning.B.K.R. er deltidsansat på et foderstofkontor.S.AA.R. er tidligere formand for Karup Foderstof. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sin far, E.S. Rasmussen.Matr. nr. Ild. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 224.100. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 6 ha. mose, der er 0,5 ha. skov og 0,5 ha. hede.Stuehuset er opført 1929 og senere restaureret, sidst i 1983, kostald opført 1973, tidligere kostald ændret til søer og svinestald er ændret til slagtesvin 1975, lade opført 1943 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager med tank, 1 gylletank, vandingsanlæg, foderblandeanlæg samt korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅRESTRUPVEJ 85. "HØJGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101243.ERLING BALLE, gårdejer, født d. 15.-2.-1944, søn af Henry Balle, Karup.E.B. er lagerarbejder på foderstoffen. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra Peter Almind Johansen.Matr. nr. 19o. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 120.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov.Ejendommen er oprindelig opført 1931 med ændringer 1985 og tilbygning af spaltestald. Gården drives med en fedekalveproduktion af blandet race, ialt ca. 100 stk. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ÅRESTRUPVEJ 87, 7470 KARUP, tlf. 07-101243.BENNY ERNST BALLE, født d. 23.-6.-1954, søn af Henry Balle, Karup.B.E.B. overtog gården d. 1.-10.-1986 fra sin far, Henry Balle, som overtog gården i 1936, da han købte 2 jordlodder til sammenlægning og opførte gårdens bygninger. Matr. nr. 8o. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 110.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 6 ha.Ejendommen er opført 1936 med senere tilbygninger, sidst i 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 malkekøer og 50 ungdyr. Svineproduktionen består af 100 slagtesvin. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ÅRESTRUPVEJ 158, "ÅRESTRUPGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 06- 661196.HENNY STØTTRUP NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-1 l.-l 934, søn af Otto Støttrup, Borup, gift med Else Margrethe Jørgensen, født d. 29.-3.-1941, datter af Edvind Jørgensen, Skals.H.S.N. overtog gården d. 1.-1.-1962 fra Svend Aage Laier.Matr. nr. 5a 5d. Ejendomsskyld 920.000. Areal 50 ha., heraf 12 ha. eng og skov.



-153-Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1975, driftsbygninger er af ældre dato og senere tilbygget, herunder rundbuestald til løsdrift. Gården drives med en ammeko- besætning på 14 køer + opdræt, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, markvandingsanlæg, gennemløbstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Medstifter af Dansk fiber Industri.ÅRESTRUPVEJ 162, "ÅRESTRUP PLANTESKOLE", 7470 KARUP, tlf. 06-661790.KURT CHRISTENSEN, planteskoleejer, født d. 24.-3.-1951, søn af Jens Ingvard Christensen, Havredal, gift med Jenny Møller Christiansen, født d. 25.-9.-1958, datter af Niels Møller Christiansen, Viborg.J.M.C. er klinikassistent og sergent i Hjemmeværnet.K.C. overtog gården i 1977 fra Knud Møller. Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 341.000. Areal 55 ha., heraf 15 ha. eng og skov og der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1865, restaureret og tilbygget 1978, driftsbygningerne er opført 1978. Gårdens besætning er 11 dådyr, som går på 3 ha. rekreativ areal. Planteproduktionens salgsafgrøder består af juletræskulturer, skovplanter og læplanter, ialt er der en årsproduktion på ca. 5.000.000 planter. Der findes de specialmaskiner, som er nødvendige til planteskoledrift samt 2 markvandingsanlæg. På planteskolen er der 8 heltidsansatte. Der er en vis overkapacitet af maskiner, så der udføres klargøring og plantning af mark og skov.



-155-

SKIVE KOMMUNE

AJSTRUPVEJ 1, "GULDMOSEGÅRD", GAMSKÆR, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535146.HANS JØRN OLESEN, gårdejer, omtales under Nr. Søbyvej 22, Thorsø.H.J.O. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra sine svigerforældre, Erna og Peter Øster- gaard. Svigerforældrene bor på gården.Matr. nr. 3f m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Areal 16,5 ha.Stuehuset er opført 1926, stald og lade opført efter en brand 1926. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg, rug og hvede.AJSTRUPVEJ 2, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536128.ERIK LADEFOGED, pelsdyravler, født d. 19.-2.-1953, søn af Bodil Ladefoged og Ejvind Pedersen, gift med Sonja Andersen, født d. 13.-10.-1959, datter af Gudrun og Børge Andersen.E.L. overtog gården d. 25.-2.-1979 fra Henry Nielsen.Matr. nr. 3g m.fl. Areal 1 ha.Stuehuset er opført 1939 og løbende moderniseret, der er en kostald og lade, i 1986 blev minkfarmen anlagt. Gården drives medtæver. Der findes 1 traktor og 1 fodermaskine.

1.-6.-1984 blev gården omdannet til et I/S sammenMatr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.950.000. Grundskyld 560.000. Areal 58,3 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og 5,5 ha. Der er 3 ha. skov og 45 ha. er i forpagtning.

en besætning på 400 minktæver og 10 sølvræve-
AJSTRUPVEJ 5, "AJSTRUP- LUND", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535131.HENRY ANDREAS og PER NIELSEN, gårdejere.H.A.N. er født d. 29.-3.-1926, søn af Kirsten og Kresten Nielsen, gift med Esta Nielsen, født d. 2.-10.-1928, datter af Maren og Kresten Pedersen, Ballekær. P.N. er født i 1960, søn af Esta og Henry Nielsen.H.A.N. overtog gården d. 23.-12.- 1958 fra Jens Østergaard. D. med sønnen, Per Nielsen..



-156-Stuehuset er opført 1888, gårdens udbygninger blev opført 1888 efter en brand. I 1965 blev der lavet kostald, som er tilbygget i 1976, maskinhus opført 1976, svine- stald 1982 og 1984, kostald ombygget til forfedestald 1985, garage og værksted opført 1988. Gården drivbes med en slagtes vineproduktion på 6.000 slagtesvin årligt, det er MS-grise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 gylletanke, 1 gennemløbstørreri, gastæt silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.A3STRUPVE3 7, "A3STRUPGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-536180. INGVAR C. BLAABERG, løjtnant og gårdejer, født d. 29.-4.-1945, søn af Petra og Christian Blaa- berg, Nykøbing M., gift med Elly Sørensen, født d. 19.-4.-1945, datter af Elna og Alfred Sørensen, Randers.E.B. er hjemmehjælper i Skive.I.C.B. er uddannet smed og zoologisk konservator. Han overtog gården d. 1.-7.-1982 fra Poul ErikSiggaard.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 568.000. Areal 94 ha., heraf 20 ha. skov og 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1884 og moderniseret 1982-1988, i 1980 er alle udbygningerne nedrevet med undtagelse af en lade opført 1930, svinestald og maskinhus opført 1981 og minkfarmen blev påbegyndt 1985. Gården drives med en svineproduktion på 90 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Desuden er der en minkfarm med 700 avlstæver, en påbegyndt sølvræveproduktion samt 50 stk. kødkvæg og 30 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede, rug og havre. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 minkfodermaskine, 1 fræser, 1 korntørreri og halmfyr. På gården er 2 fast ansatte. BALLINGVE3 1, "LUND ØSTERGÅRD", 7800 SKIVE.KRISTIAN NØRGAARD LARSEN, født d. 13.-6.-1931, søn af Kristine og 3ens Larsen, Skive, gift med Hanne Bundgaard, født d. 15.-5.-1932, datter af Else og Martin Bundgaard, Skive.K.N.L. overtog gården i 1968 fra sin far, 3ens Larsen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1825.Matr. nr. 2c. Ejendomsskyld2.900.000. Grundskyld 600.000. Areal 49 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1893 og restaureret flere gange, avlsbygningerne opført efter en brand 1914, fravænningsstald opført 1971, sostald 1979, maskinhus 1977 og slagtesvi- nestald 1980. Gården drives med en svineproduktion på 90 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 5 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-157- BALLINGVEJ 5, "STORE ENGEBORG", 7800 SKIVE, tlf. 07- 522485.PEDER LARSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1924, søn af Kristine og Jens Larsen, Skive, gift med Hilda Pedersen, født d. 25.-3.- 1925, datter af Maren og Kristian Pedersen, Bastrup.P.L. er i bestyrelsen for Slægtsgården. Han overtog gården d.-14.12.-1962 fra sin far, Jens Larsen, nuværende ejer er 7. eller 8. generation på gården, som kom i familiens eje før 1765.Matr. nr. 2a Skivehus. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 28 ha. og der er forpagtet 26 ha. Stuehuset er opført 1880 og restaureret i 1987, lade opført 1891 og restaureret 1970-1974, slagtesvinestald Opført 1970, farestald 1972, maskinhus 1974 og kornhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri. En søn er ansat som medhjælp. P.L. ejer også gården Holstebrovej 103, som drives sammen med.BALL1NGVEJ 7, "BAKGÄRDEN", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531313. NIELS og HENRIK NYMANN,gårdejere.N.N. er født d. 27.-11.-1952, søn af Henrik Nymann, bor sammen med Anne Mette Hviid, datter af Agnes og Herbert Hviid, Århus.N.N. overtog gården d. 15.-11.- 1972 fra Andreas Bak, gården drives som I/S med ejerne Niels Nymann og faderenHenrik Nymann, og ejer også "Krarup Toftegård", Krarupvej 58.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 358.800. Areal 36 ha.Stuehuset er opført 1935, udbygningerne er opført med en sostald, fravænningsstald, lade og garage 1978, maskinhus og kontorhus 1984, slagtesvinestald og lade 1985 samt klimastald 1987. Gården drives med en svineproduktion på 200 søer, slagtesvinene opfedes på ejernes 2 gårde. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 1 gylletank og der bruges lidt fremmed arbejdskraft.BALLINGVEJ 15, "HEM KJÆR- GÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531019.JENS GOUL MØLLER, gårdejer, født d. 12.-3.-1958, søn af Ingrid og Knud Goul Møller, gift med Susanne Rathche, født d. 2.11.- 1959, datter af Ellen og Svend Aage Rathche. S.M. er bankassistent.J.G.M. overtog gården d. 1.-8.1982 fra sin far, Knud Goul Møller, nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i familiens eje ca. 1771. På det tidspunkt blev den frikøbt fra GI. Skivehus af Kristian Jensen Goul. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 640.800. Areal 47,8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1863 og restaureret senere, udbygningerne er opført med en lade 1958, svinestald 1960, kostald 1964 er ændret til svin 1982 og maskinhus opført 1979. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på



-158gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plansilo med tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BALLINGVEJ 83, "GRØNVANG", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531018. JØRGEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1943, søn af Anne og Svend Knudsen, Hem, gift med Alis Kristensen, født d. 21.-9.- 1949, datter af Eva og Jens Peter Kristensen, Torum.J.K. overtog gården d. 1.-8.-1969 fra sin far, Svend Knudsen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 752.100. A- real 49,5 ha., heraf tilkøbt 14,6 ha. og der er forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1982, udbygningerne består af kostald opført 1932 som er ombygget til søer 1972, lade opført 1942 ombygget til farestald 1972, vesterhus ombygget til farestald 1972, slagtesvinestald opført 1974, maskinhus 1977 og lade med plantørringsanlæg 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræsfrø, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plantørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BRØNDUMVEJ 68, HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531151.NIELS BOE NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-12.-1915, søn af Jens Kr. Nielsen, Brøndum Bæk, gift med Dorthe Ladefoged, født d. 18.-3.-1923, datter af Magnus Ladefoged.N.B.N. overtog gården i 1967 fra Asger Højgård. Matr. nr. Ih Brøndum Bæk. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 2,5 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1968, gårdens udbygninger består af lade, svinestald og kostald opført 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen forventes at overtage gården, hvis en mælkekvota kan fåes.

forpagtet 7 ha.

BRØNDUMVEJ 70, "BRØNDUM BÆKGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531041.SVEND VEILE, gårdejer, født d. 10.-9.-1935, søn af Elna og Arne Veile, Åsted, gift med Gerda Laursen, født d. 14.-1.-1945, datter af Dagny og Marinus Laursen, Hjerk.S.V. overtog gården d. 11.-11.-1964 fra Søren Mark.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.620.000. Grundskyld 549.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 3,5 ha. eng og der erStuehuset er opført 1840 og restaureret 1975, udbygningerne består af ungdyrstald opført 1927 og restaureret 1973, svinestald opført 1967, kostald 1973, lade 1975/76, maskinhus 1978 og svinestald 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en



-159- kvægproduktion på 30 malkekøer + opdræt. Desuden produceres der 330 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og køresiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BRØNDUMVEJ 79, "BUNDGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531005. VAGN GOUL MØLLER, gårdejer, født d. 2.-11.-1955, søn af Nanna og Johannes Goul Møller, Hem, gift med Anna-Vibeke Vestergård, født d. 28.-4.-1956, datter af Karen og Gudike Vestergård, Oddense.A.V.M. er sygeplejerske.V.G.M. overtog gården d. 1.-7.- 1982 fra sin far, Johannes Møller, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 30 ha.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1977, udbygningerne består af lade, kostald, svinehus og maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 20 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, plantørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BRØNDUMVEJ 83, HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531139.KAJ FLEMMING ODGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1951, søn af Gudrun og Peder Jensen, Hvidbjerg, gift med Bente Vinter Andersen, født d. 23.-3.-1955, datter af Agnes og Anton Nielsen, Lyngs.K.F.O.J. er husbondafløser. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Laura Laustsen. Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 89.900. Areal 7,6 ha.Stuehuset er opført 1966, avlsbygningerne blev opført efter en brand i 1966 og desuden er der et hønsehus opført 1954. Gården drives som alsidigt landbrug med 31 ungkreaturer og kalve, 60 slagtesvin og ca. 35 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BÆRSHOLMVEJ 7, "ENGGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07- 544095.KARL FEDER, landmand, født d. 12.-3.-1942, søn af Kr. Feder, Trandum Skovby, gift med Rita Philipsen, født d. 10.-12.-1944, datter af Anton Philipsen, Røj- bæk.K.Fo OV6ftO£ gården d. 24.-3.-1965 fra Jenny Søgård.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 225.200. A- real 32,5 ha., heraf tilkøbt 2,5ha. Der er ca. 7 ha. eng og 2 ha. eng samt 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1900, udbygningerne består af en gammel lade og gammel stald opført 1900, svinestald 1969, kostald 1976 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 48 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



BÆRSHOLMVEJ 9, BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544165.VAGN GEORG HANSEN LOFSTAD, landmand, født d. 26.-10.-1945, søn af Hans Peter Hansen, Trevad, gift med Anne Marie Lof- stad Jensen, født d. 31.-7.-1955, datter af Hjalmar Lofstad Jensen, Lihme.V.G.H.L. er smed på en betonvirksomhed. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Niels Vistisen. Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 170.000. A- real 22,5 ha., heraf ca. 2 ha.

-160-

skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1930, stald og lade 1950, svinestald 1970 og maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 50 stk., desuden er der 30 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer.BÆRSHOLMVEJ 17, BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544118.KRISTIAN ANDERSEN, landmand, født d. 2.-7.-1938, søn af Kresten Andersen, gift med Anne Lise Pedersen, født d. 21.-10.-1941, datter af Karl Pedersen, Rettrup. K.A. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Niels Peter Primdahl. Gården er en slægtsgård og kan føres tilbage i slægtens eje til ca. 1820.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 307.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1977, lade 1929, kostald 1969 og svinestald 1972. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Tilplantning af 3 ha. granskov er lige begyndt.BÆRSHOLMVEJ 18, BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544096.HENRY VAD, gårdejer, født d. 10.-6.-1924, søn af Søren Vad, Tastum, gift med Elly Sørensen, født d. 21.-11.-1927, datter af Martin Sørensen, Bærsholm.H.V. overtog gården d. 19.-5.-1946 fra Frands Frandsen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 183.400. A- real 18,7 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.Stuehuset er opført 1972, ko- og svinestald opført ca. 1900, ny svinestald 1965 og lade 1980, gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 25 ungkreaturer, desuden er der 30 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



BÆRSHOLMVEJ 20, "SØNDERGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544071.FRODE RAMSDAHL, gårdejer, født d. 6.-7.-1931, søn af Jens Ramsdahl, Sepstrup, gift med Herdis Hansen, født d. 24.-4.-1936, datter af Kresten Hansen, Estvad. F.R. overtog gården d. 6.-1.-1959 fra Niels Nielsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 235.300. A- real 28 ha., heraf 4 ha. eng og skov.

-161-

Stuehuset er opført 1972, kostald er moderniseret 1974, svinestald opført 1976 og gi. lade tilbygget 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BÆRSHOLMVEJ 21, "NØRRE BÆRSHOLM", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544011.SØREN CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1947, søn af Jørgen Grønvald Christensen, gift med Tove Pedersen, født d. 29.-11.-1950, datter af Kresten Pedersen, Sepstrup.S.C.C. overtog gården d. 1.-6.- 1971 fra sin far, Jørgen Grønvald Christensen. Gården er engammel slægtsgård, som har været i slægtens eje fra ca. 1500.Matr. nr. 2 m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 563.700. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1884, kostald 1912, gi. lade 1935, stald til ungkreaturer 1973 og ny lade 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og gylletank. På gården er der ansat 1 fast medhjælp.BÆRSHOLMVEJ 23, "SDR. BÆRSHOLM", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544074.THOMAS BUGGE, gårdejer, født d. 19.-7.-1925, søn af Niels Bug- ge, Fårup, gift med Maren Dalgård, født d. 29.-12.-1928, datter af Christian Dalgård, Galtrup. T.B. overtog gården d. 10.-3.-1965 fra Christian Nielsen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 576.600. A- real 69 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1975, kostald og lade opført 1930, svinestald og garage 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Gården har desuden 200 slagtesvin. Der



-162-findes 2 traktorer og gylletank. 1 en del af markarbejdet.BÆRSHOLMVEJ 24, "KONGSGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544186.ANDERS HAAHR ANDERSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1953, søn af Otto Juul Andersen, Vestkær, gift med Lene Kamstrup Olesen, født d. 29.-9.-1957, datter af Gunner Olesen, Sahl.L.K.A. er kontorassistent i Salling Landboforening.A.H.A. overtog gården d. 22.-6.-1977 fra Poul Feder.Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 

medhjælp er ansat og der bruges maskinstation til

2.050.000. Grundskyld 348.900. Areal 49,6 ha.,heraf tilkøbt 7,7 ha., der er 3 ha. skov og forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1932, gi. stald og lade opført 1932, løsdriftsstald 1974, kalvestald 1976, halmlade og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, desuden er der 2 avlstyre. Gårdens svineproduktion er på 80 søer og der sælges ca. 1.200 smågrise samt 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælp.BÆRSHOLMVEJ 25, BÆRSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-544025.SVEN EJVIND SØRENSEN, landmand, født d. 18.-2.-1930, søn af Niels Martin Sørensen, Bærsholm, gift med Dagmar Rasmussen, født d. 10.-10.-1929, datter af Henrik Rasmussen, Trendum.S.E.S. overtog gården i 1953 fra sin far, Niels Martin Sørensen.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 128.300. Areal 17,4 ha.Stuehuset er opført 1976, stald og lade 1906 og moderniseret gennem årene, ny svinestald opført 1975. Gården drives med en svineprodutkion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆRSHOLMVEJ 28, "HORSEMOSEN", BÆRSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-544141. OLE WIENECKE, landmand, født d. 20.-3.-1946, søn af Georg Wienecke, Struer, gift med Jytte Nørgård Madsen, født d. 7.-10.-1956, datter af Vagn Madsen, Skive.J.N.W. er dyrlæge.O.W. er dyrlæge. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra Peter Kjærulff.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 240.000. Areal 28,7 ha.Stuehuset er opført 1945, stald og lade 1945 og ny lade 1979. På gården er der en besætning på 20 New Forest ponyer, ponyracen udmærker sig ved sin størrelse så både voksne og børn kan ride på dem. Der findes 1 traktor. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. BØSTRUPVEJ 40, "HØJGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538122. SØREN NICOLAJ THOMSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1925, søn af Dothea og Frederik Thomsen, gift med Anne Marie Kjær, født d. 16.-2.-1933, datter af Nicoline og Jens Jensen Kjær, Bøstrup.S.N.T. overtog gården d. 1.-3.-



-163- 1963 fra sin far, Frederik Thomsen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 360.800. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2,5 ha. skov og 5,6 ha. opdyrket eng.Stuehuset er opført 1914 og moderniseret 1974, kostald opført 1852 og omforandret til svinestald 1965, lade opført 1914, ny kostald 1965 og omforandret til svinestald 1979, hønsehus opført 1935. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, portionstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. 0,6 ha. er tilplantet med juletræer og 1 ha. er udlagt til sommerhusgrund.BØSTRUPVEJ 42, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538124.SVEND AAGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1920, søn af Kristine og Kristian Visti Christensen, gift med Vera Andersen, født d. 22.-9.-1929, datter af Astrid og Hans Peder Andersen, Sundstrup.S.AA.C. har været i Mendighedsrådet i 12 år og i bestyrelsen for Skive Folkeblad. Han overtog gården i 1952 fra sin far, Kristian Visti Christensen, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.500. Grundskyld 313.200. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. ved jordfordeling. Der er 6 ha. fjordeng og 3 ha. indekjær.Stuehuset er opført 1930, lade og kostald ligeledes 1930, kostald delvis omforandret og svinestald opført 1968. Gården drives med en svineproduktion på 3 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden indkøbes der torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVEJ 56, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538442.BENT JEPPESEN, tagdækker, født d. 14.-9.-1950, søn af Ketty og Richard Jeppesen, gift med Annette Jakobsen, født d. 15.-10.- 1954, datter af Edel og Peter Jakobsen.A.J. er sygehjælper i Skive.B.J. er tagdækker. Han overtog gården d. 1.-6.-1974 fra Hans Chr. Gravgaard.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 47.500. Areal 1 ha.Stuehuset er opført 1974, kostald delvis ombygget efter brand i 1972. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer, en del af grisene opfedes på gården, desuden er der 4 heste. Der findes 1 traktor, gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVEJ 64, "MELDGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538390.SØREN K. BINDERUP, gårdejer, født d. 1.-5.-1942, søn af Gerda og Niels Binderup, gift med Gerda Hvid Olesen, født d. 4.-5.-1949, datter af Thea og Aksel Hvid Olesen.G.B. er sparekasseassistent i Skive.S.K.B. er i bestyrelsen for Salling og omegn Landboforening, kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin far, Niels Binderup, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1901.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 341.800. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 31,4 ha., der er 9,4 ha. eng og 5-6 ha. er i forpagtning.



-164-Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gang, kostald opført 1935 og omforandret til svin 1977, kostald og lade opført 1964 og spaltestald 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVEJ 70, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538054.EGON JOHANNES KJØLHEDE, gårdejer, født d. 27.-1 1.-1933, søn af Peter Kjølhede, gift med Margit Larsen, født d. 6.-2.-1944, datter af Alfred Larsen.M.K.L. er lejlighedsvis hjemmehjælper.E.J.K. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1962 fra sin far, Peter Kjølhede.Matr. nr. 11a Bøstrup. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 594.900. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og 17 ha. ved jordfordeling-Stuehuset er opført 1970, kostald opført 1957 og svinestald 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 malkekøer, alle af racen SDM. Slagte- svineneproduktionen er på 100 stk. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 ajlebeholder og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVEJ 82, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538680.NIELS BREUM VENDELBO, gårdejer, født d. 26.-3.-1958, søn af Erna og Knud Vendelbo, gift med Nina Vroue, født d. 24.-12.- 1957, datter af Vera og Vagn Vroue, Bøstrup.N.V. er kontorassistent i Skive. N.B.V. er elektriker i Viborg. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra Ninas morfar, Martin Offersen.Matr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 50.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1982, kostald og lade opført 1900, fiskehus omforandret til hestestald. Gårdens besætning er på 1 hest og 20 høns. Der findes 1 traktor.BØSTRUPVEJ 86, "BREDMOSEGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 538317.KNUD ERIK KJELDGÅRD, gårdejer, født d. 21.-6.-1933, søn af Tinne og Åge Kjeldgård, Karby, gift med Grethe Kjær, født d. 3.-1.-1936, datter af Line og Jens Kjær.K.E.K. overtog gården d. 1.-6.-1970 fra Hans Kjær, gården har været i slægtens eje siden 1720.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 252.000.



-165-Areal 40 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. og der er 10 ha. opdyrket eng.Stuehuset er opført 1887 og moderniseret flere gange, lade opført 1887, gi. maskinhus og hønsehus 1935, svinestald 1953, kostald 1959 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 malkekøer + opdræt, alle a racen SDM. Svineproduktionen er på 5 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer or 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVE3 88, "PORSK3ÆR- GÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07- 538060.VAGN VROUE, gårdejer, født d. 30.-1.-1929, søn af 3ohan Vroue, gift med Vera Offersen, født d. 19.-1.-1930, datter af Martin Offersen.V.V. overtog gården i 1960 fra sin far, 3ohan Vroue, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 2a Bøstrup og ØK sogn. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 388.000. Areal 63 ha.Bygningerne er opført ca. 1900, senere opført maskinhus, svinestald, kostald og nyt maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion med SDM malkekøer, desuden er der en mindre svineproduktion. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt korntørringsanlæg. På gården er 1 fast medhjælp. BÅDSGÅRDVE3 22, HALD, 7840 H03SLEV, tlf. 07-538117.VERNER VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 5.-7.-1937, søn af Kristine og 3ens Christian Vestergård.V.V. overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin far, 3ens Christian Vestergård.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 298.900. Areal 22 ha., heraf 6 ha. eng. Stuehuset er opført 1941, driftsbygningerne opført med en svinestald 1971, lade og kostald 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, der er også en slag- tesvineproduktion. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BÅDSGÅRDVE3 49, "REVSGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-538327.E3VIND 3OHANNESEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1944, søn af Erna og Ingvard 3ohan- nesen, gift med Anna Sørensen, født d. 15.-1.-1939, datter af Anne og Søren Sørensen.A.3. er dagplejer.E.3. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Arne Pedersen.Matr. nr. 23b m.fl. Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 2 ha. og der er 3,9 ha. eng.Stuehuset er opført 1987, kostald og lade 1900, kostald udvidet 1968, maskinhus opført 1969 og 1987. Gården drives med en kværproduktion på 26 malkekøer +



-166- opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer og 1 slamsuger. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BÅDSGÅRDVEJ 51, HALD, 7840 HØJSLEV.JENS ÅGE GROUE ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1935, søn af Ida og Anders Groue Andersen, gift med Anne Marie Mortensen, født d. 7.-11.-1941, datter af Agnes og Martin Mortensen.J.Å.G.A. overtog gården d. 14.-4.-1971 fra Theodor Plouman.Matr. nr. 20a m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 204.200. Areal 23,2 ha., heraf tilkøbt 3,9 ha., der er 2 ha. eng og 0,5 ha. skov og krat samt 3,9 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1914, kostald og lade ligeledes 1914, og desuden er der et maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 4 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 3 traktorer, korntørringsanlæg og ensilagesilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BÅDSGÅRDVEJ 53, "STAVNSGÅRD", HALD, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538092.JOHAN HEDEGAARD, gårdejer, født d. 9.-11.-1943, søn af Anna og Niels Hede- gaard, gift med Karenmarie Rasmussen, født d. 19.-7.-1950, datter af Gerda og Henry Rasmussen.K.H. er sygeplejerske i Skive, hun er i Menighedsrådet og Skolenævnet i Ørslevkloster.J.H. er formand for Kristelig Lytterforening i Nordfjends. Han overtog gården d. 13.-2.-1974 fra Sigvard Pedersen.Matr. nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 217.800. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov, 0,5 ha. bakkeskråninger og 6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1930 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1930, svinestald 1978 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 38 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 slamsuger, markvandingsanlæg, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BÅDSGÅRDVEJ 74, "KRAGELUND", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 538018.POUL CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1928, søn af Karen og Niels Christensen, Horskjær- gård, gift med Inger Lise Thomsen, født d. 19.-8.-1937, datter af Lone og S.W. Thomsen, Kolding. P.C. har været i bestyrelsen for Mejeriet i Fiskbæk. Han overtog gården d. 24.-4.-1957 fra Line og Evald Pedersen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 380.300. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. opdyrket eng og 13 ha. er i forpagtning. Gårdens gamle stuehus opført 1882 fungerer nu som medhjælperbolig, nyt stuehus opført 1974, alle avlsbygningerne er opført 1980 med følgende bygninger: kostald, svinestald, maskinhus og lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der er slagtesvineprotuktion på 450 stk. og 4 avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 1 gylletank, gastæt silo og køresilo. Der er 1 fast medhjælp på gården. Ægteparret har fået sølvmedalje for landboflid.



BÅDSGÅRDVEJ 96, "STENBÆKGÅRD", HALD HOLTE, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538341.ALFRED VILLADSEN, boelsmand, født d. 8.-4.-1922, søn af Kristine Dorthea og Kasper Villadsen, gift med Edith Grandahl Jensen, født d. 5.-1.-1922, datter af Jensine og Martin Jensen, Ans.A.V. har været altmuligmand fra 1965-69, derefter murerarbejdsmand til 1973. Han overtog gården d. 18.-3.-1946 fra sin far, Kasper Villadsen.
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Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 270.000. Grundskyld 66.400. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1875 og restaureret flere gange, lade opført 1890 og delvis omforandret, maskinhus opført 1947. Jorden er bortforpagtet.BÅDSGÅRDVEJ 100, "BÅDSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538160.NIELS BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1926, søn af Mathinus Nielsen, Hald, gift med Agnethe Nielsen, født d. 26.-8.-1928, datter af Marie og Jullius Nielsen, GI. Hald.N.B.N. overtog gården d. 1.-10.-1952 fra Peter Saebro Olesen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14,2 ha., der er 15 ha. eng, 0,5 ha. bakkeskråninger og 0,5 ha. skov.Hovedbygningen er opført 1834, nyt stuehus 1963, gi. hestestald opført 1834 og ny kostald 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der 16 hjorte. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og korntørreri. "Bådsgård" er delt op i 2 dele, den ene halvdel tilhører brdr. Tween Jensen, København.DØLBYVEJ 118, "BÆKGÅRD", VINDE, 7800 SKIVE, tlf. 07-520992.MOGENS SALKVIST JENSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1951, søn af Johanne og Viggo Jensen.M.S.J. overtog gården d. 1.-3.-1985 fra sin far, Viggo Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 6a. Areal 21,8 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1960, avlsbygningerne er opført 1910, maskinhus 1951 og kostald 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 køer + opdræt. Svineproduktionen består af 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVEJ 138, "NØRREKILDE- GÅRD", VINDE, 7800 SKIVE, tlf. 07-521365.ESPER SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1922, søn af Johanne og Søren Chr. Sørensen, Vinde.E.S. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin far, Søren Chr. Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i ca. 1880.



-168-Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld990.000. Grundskyld 267.000. Areal 20 ha., heraf frasolgt 1,5 ha. til byggegrunde. Stuehuset er opført 1976, stald 1899, lade 1954 og svinestald 1971. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der hestepension på ca. 8 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVEJ 140, "RISHOLM", VINDE, 7800 SKIVE, tlf. 07-527910. KRISTEN FÄRKROG, gårdejer, født d. 28.-6.-1955, søn af 3enny og 3ens Fårkrog, Skive, gift med Bente Holm, født d. 2.-11.-1962, datter af Kristiane og Arne Holm, Durup.B.F. er handelsuddannet.K.F. er graver og kirkebetjent. Han overtog gården d. 1.-4.-1976 fra Minna B. Toft.Matr. nr. 5h m.fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 724.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 31 ha., der er 4 ha. eng og 25 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1971, svinestald 1968, lade 1973, staldene er moderniseret og udvidet 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVE3 146B, "VINDE NØRGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-521297.3ENS PETER PAAK3ÆR, gårdejer, født d. 17.-10.-1935, søn af Ane og Christian Paakjær, Hygum, gift med Gerda Agergård, født d. 14.-6.-1942, datter af Ellen og Laust Agergård, Nr. Nissum.3.P.P. overtog gården d. 14.-4.-1967 fra Niels P. Pedersen.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 455.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.Stuehuset er opført 1923 og restaureret efter en brand i 1986, stald opført 1920, maskinhus 1974, kostald og ungsvinestald 1980 samt lade 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt. Svineproduktionen er på 1 so, slagtesvinene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVE3 166, "LANGGÅRD", VESTER DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531089.BO ELGAARD, gårdejer, født d. 5.-3.-1956, søn af Valborg og Kaj Elgaard, Kjær- gårdsholm, gift med Dorthe Møller Lidegård, født d. 4.-3.-1959, datter af Carl Gustav Lidegård, Brøndum.D.M.E. er bankassistent.B.E. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Niels Lidegård.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 26,7 ha. og der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1973, kostald opført 1950 og lavet til drægtighedsstald 1977, farestald opført 1978, slagtesvinestald 1979 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 110 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



DØLBYVE3 167, DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531064.NIELS DALSGÅRD, gårdejer, født d. 8.-9.-1938, søn af Maren og Jens Dalsgård, Dølby, gift med Gerda Kristensen, født d. 21.-3.1936, datter af Alma og Niels Kristenen, Skjern.N.D. er truckfører. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra sin far, 3ens Dalsgård, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 
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1.600.000. Grundskyld 463.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1979, svinestaldene opført 1926, kostald og lade 1976. På gården er der 4 ammekøer med kalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVE3 171, "VESTERGÅRD", VESTER DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531164. PETER TOFT, gårdejer, født d. 24.-9.-1947, søn af Maren og Holger Toft, 0. Grønningen, gift med Birthe Svenningensen, født d. 17.-6.-1952, datter af Karla og Vagn Svenningsen.P.T. ejer også Grovevej 9. Han overtog gården d. 7.-8.-1970 fra Gudike Primdahl. Matr. nr. la. Areal 37 ha. og der er forpagtet 100 ha.Stuehuset er opført 1975, stalde 1970, 1973 og 1976, kalvestald og lade 1975, foderhus 1983 og klimastald til kalve 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 220 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 5 traktorer, 1 gyllevogn, 1 finsnitter, 1 roeoptager og køresiloer. På gården er ansat 4 medhjælpere og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Grovevej 9.E3SKÆRVE3 1, "SMIDSTRUPGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-531245.PETER BORCH PAULIN, gårdejer, født d. 18.-3.-1957, søn af Åse og Niels Christian Paulin, gift med Sonja Antonsen, født d. 25.-9.-1966, datter af Gerda og Søren Peter Antonsen, Hjordrup.S.P. er kontorassistent.P.B.P. overtog gården d. 1.-11.-1985 fra 3ens Mortensen Korsgård.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 496.500. Areal 38,8 ha.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1981, driftsbygningerne består af svinestald og lade, kostald opført 1950, ungdyrstald 1975 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 4 traktorer, 1 gylletank, halmfyr og gastæt silo. Der er 1 fast medhjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.E3SKÆRVE3 2, "RAGLUND", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531142.VOLMER PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1921, søn af Katrine og Viggo Pedersen, Skive, gift med Dorthe Bligaard, født d. 22.-10.-1924, datter af Martha og Karl Bligaard, Hindborg. V.P. overtog gården d. 1.-4.-1954 fra 3ohannes Kristiansen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld



-170- 940.000. Grundskyld 167.800. Areal 13,2 ha.Stuehuset er opført 1919 og sidst moderniseret 1973, svinestald og garage opført 1890, stald 1917, lade 1961 og maskinhus 1971. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, siagtesvinen opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EJSKÆRVEJ 3, "STOREHØJ", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531104.NIELS BLIGAARD, gårdejer, født d. 27.-9.-1926, søn af Martha og Karl Bligaard, Hindborg, gift med Gerda Irene Bach, født d. 25.-6.-1946, datter af Stine og Aron Bach, Rødding.N.B. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin far, Karl Bligård, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1895.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Stuehuset er opført 1900 og sidst restaureret i 1986, avlsbygningerne er opført 1954 efter en brand, maskinhus 1955 og 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er rajgræs, raps, ærter, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, portionstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.EJSKÆRVEJ 4, "HINDBORGGÅRD", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 531103.VERNER SVANSØ, gårdejer, født d. 15.-3.-1929, søn af Gudrun og Kresten Svansø, Hindborg, gift med Petra Lyngklip Jensen, født d. 9.-2.-1938, datter af Kirstine og Kresten Jensen, Heltborg. V.S. overtog gården d. 1.-1.-1964 fra sin far, Kresten Svansø.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 576.300. A- real 38,5 ha. Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1916, lade 1857, svinehus og forskellige andre huse 1915, maskinhus 1950 og svinestald 1979. Gården drives med en svineproduktion på 35 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der en avlsbesætning af får på 7 moderfår samt 1 væder, alle af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.1.000.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 13 ha.Stuehuset er moderniseret 1979, avlsbygningerne

EJSKÆRVEJ 5, "VESTERGÅRD", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531044.HARALD G. LAUSTSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1912, søn af Karoline og Frederik Laustsen, Vejerslev, gift med Edith Thø- gersen Jensen, født d. 14.-10.-1916, datter af Karen og Andreas Jensen, Krejbjerg.H.G.L. overtog gården d. 8.-5.- 1946 fra Rasmus Jensen.Matr. nr. 31 m.fl. Ejendomsskyld opført 1930, svinehus 1972 og



-171- kostald lavet om til grise 1974. Gården drives med en svineproduktion på 16 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer og plan tørringsanlæg. Sønnerne hjælper til på gården.EJSKÆRVEJ 6B, "VIKJÆRGÅRD", TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584101.MADS MADSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1936, søn af Anne Krestine og Jens Christian Madsen, Trustrup, gift med Ane Marie Thordahl Christensen, født d. 12.-4.-1937, datter af Bodil og Vagn Thordahl Christensen, Bostrupgård.A.M.T.M. er deltids sygeplejerske.M.M. er formand for bygge- og maskinudvalget i Salling Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra sin far, Jens Christian Madsen, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 4a m.fl. Areal 85 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1884 og senere restaureret, gi. svinestald opført 1890 og restaureret 1970, kostald opført 1903 og restaureret 1971, kostald opført 1973, spaltestald 1975, lade og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 65 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 gylletanke og gastæt silo. Der er 2 faste medhjælpere ansat.EJSKÆRVEJ 8, HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531133.KRESTEN HARALD JESPERSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1934, søn af Stine og Esper Jespersen, Ejskær, gift med Inger Olesen, født d. 28.-6.-1938, datter af Edith og Åge Olesen, Storup. K.H.J. overtog gården d. 1.-5.-1962 fra sin far, Esper Jespersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.Matr. nr. 14b m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 242.600. ArealStuehuset er opført 1913 og sidst restaureret i 1977, kostald opført 1933, lade 1948, svinestald 1950 og maskinhus 1970. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. FISKBÆKVEJ 2, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538135.OSKAR SVENDSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1913, søn af Kirsten Marie og Niels Svendsen, gift med Louise Kjølhede, født d. 20.-1.-1918, datter af Kristine og Peter Kjølhede.O.S. overtog gården d. 11.-5.-1939 fra Karl Madsen.Matr. nr. lal m.fl. Areal 8,3 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., der er 2,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1927 og mo-



-172- derniseret 1971, kostald, foderrum og hønsehus opført 1927 og i 1978 blev kostald og foderrum moderniseret. Gården drives med en kvægbesætning på 35 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Sønnen hjælper til på gården, som drives sammen med Fiskbækvej 11.FISKBÆKVEJ 11, "HAVREDAL", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538582. THORKILD SVENDSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1950, søn af Louise og Oskar Svendsen, gift med Susanne Jensen, født d. 27.-9.-1955, datter af Anne Margrethe og Uffe Jensen.S.S. er kommuneassistent ved Fjends Kommune.T.S. overtog gården i 1982 fra Rikard Løvig Pedersen.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 232.100. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 26 ha., heraf 1,5 ha. skov og der er forpagtet 3,8 ha.Stuehuset er opført 1907 og moderniseret 1975, lade opført 1912, kostald 1917 og omforandret til svin 1986, svinestald opført 1928 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 32 søer, en del af grisene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

FISKBÆKVEJ 13, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538168.SVEND RICHARD JENSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1925, søn af Katrine og Kristian Jensen, gift med Maja Pedersen, født d. 28.- 4.-1932, datter af Margrethe og Kristian Løvig Pedersen.M.J. er i hovedbestyrelsen for Salling-Fjends-Fur Husholdningsforening.S.R.J. er formand for Salling- Fjends Indkøbsforening. Hanovertog gården d. 1.-3.-1957 fra sin svigerfar, Kristian Løvig Pedersen, S.R.J. og M.J. var forpagtere i 5 år, før de overtog ejendommen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 131.700. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1931 og omforandret flere gange, kostald og lade opført 1931 og omforandret 1958, roehus opført 1960, svinestald 1965 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 16 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.FISKBÆKVEJ 16, "STRANDETGÄRD", NR. ØRUM, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538020. AAGE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1928, søn af Else og Kresten Møller Kristensen, gift med Inge Offersen, født d. 12.-2.-1929, datter af Kristine og Offer Offersen.AA.K. overtog gården i 1962 fra sin svigerfar, Offer Offersen, gården har været i slægtens eje siden det 1600-århundrede, nuværende ejer er 5. generation.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 286.400. Areal 28,9 ha., der er



-173- forpagtet 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1872, lade opført 1929, kostald 1970, slagtesvinestald 1978 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 14 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Sønnen, Knud Kristensen, er medhjælper.FLYNDERSØVEJ 17B, "ESTVAD PRÆSTEGÅRD", ESTVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-534131.ARNE SIL KJÆR, forpagter, født d. 17.-1 1.-1958, søn af Jens Sil- kjær, Venø, gift med Birthe Norup, født d. 16.-2.-1959, datter af Jens Norup, Rygård Strand. A.S. overtog forpagtningen af gården d. 1.-4.-1985 fra Frede Pedersen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 393.100. Areal 41 ha., heraf 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1985, kostald ombygget 1960, svinestald opført 1960, maskinhus og farestald 1974 og ny lade 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med 25 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 17 søer, der opfedes ca. 170 slagtesvin årligt og der sælges ca. 170 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hø og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og desuden bruges der lidt løs hjælp.FOLMENTOFTVEJ 18, "NYVANG", KISUMKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534047.CARL K. LAURSEN, husmand, født d. 2.-4.-1927, søn af Vilhelm Laursen, Kisumkjær, gift med Martha K. Lauritsen, født d. 20.-2.1930, datter af Ludvig Lauritsen, Sejbæk.C.K.L. var i en årrække i bestyrelsen for Estvad-Rønbjerg Husmandsforening og i Menighedsrådet i Estvad sogn. Han overtog jorden i 1952, hvorefter han selv byggede ejendommen.Matr. nr. 9h m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 188.700. Areal 18,4 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha.Stuehuset er opført 1952 og tilbygget 1987, udbygningerne er alle opført 1952 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 25 slagtesvin på gården. Jorden er forpagtet ud fra 1.-1.-1988.



FURVEJ 19, "MELDGÅRD", RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07-523592.POUL SOHN, gårdejer, født d. 8.-11.-1943, søn af Rosa og Gravers Sohn, gift med Elly Faar- krog, født d. 24.-6.-1946, datter af Jenny og Jens Faarkrog, Resen.P.S. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Thomas Thomasen.Matr. nr. 14o m.fl. Ejendomsskyld 
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1.400.000. Grundksyld 296.800. Areal 22,6 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1941 og sidst restaureret i 1976, kostald opført 1936, garage og ungkreaturstald 1939 og lade 1941. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.FURVEJ 20, RESEN, 7800 SKIVE.EVAN HOLST, assurandør, født d. 22.-4.-1955, søn af Inger og Åge Holst, V. Hornum, gift med Emma Møller Poulsen, født d. 4.-9.-1957, datter af Ane Marie og Jens Møller Poulsen, Lyby. E.M.H. er bankassistent.E.H. er assurandør. Han overtog gården d. 15.-11.-1982 fra Richard Bitsch.Matr. nr. 4b. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 84.200. A-real 6,5 ha.Stuehuset er opført 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og rajgræs.FURVEJ 21, "NØRGÅRD", RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07-520958.SVEND OVE EJSING, født d. 15.- 1 1.-1947, søn af Margrethe og Morten Ejsing, gift med Karen Ingeborg Jensen, født d. 10.-8.- 1948, datter af Kristine Marie og Niels Peter Jensen.S.O.E. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin svigerfar, Niels Peter Jensen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 1.870.000. Grundskyld 419.000. A- real 33 ha. Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1941, kostald 1947, maskinhus 1973, lade 1978, gi. lade ombygget til kostald 1979 og spaltestald opført 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 55 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



FURVEJ 22, "RØGILDGÅRD", RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07-5293442. IVAR KJÆR, gårdejer, født d. 15.-1.-1944, søn af Elna og Søren Kjær, Resen, gift med Else Gjø- rup, født d. 22.-5.-1942, datter af Herdis og Kresten Gjørup, Harre. E.K. er børnehaveleder.I.K. overtog gården d. 15.-8.-1982 fra sin far, Søren Kjær, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1841.
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Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 2.060.000. Grundskyld 480.400. Areal 50,6 ha., heraf 5,6 ha. fjordeng og der er forpagtet 37 ha.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1985, kostald, svinestald og lade opført 1959, kostald ændret til sostald 1972, maskinhus 1984, klimastald 1986 og slagtesvi- nestald 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 175 søer, der sælges ca. 2.000 smågrise, resten opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plantørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården.FURVEJ 31, "HAGENS MØLLE", RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07- 523772.ERLING KRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1941, søn af Olga og Magnus Kristensen, Hvolris, gift med Sinne Pedersen, født d. 5.-5.-1946, datter af Rigmor og Peder Pedersen, Skals.E.K. overtog gården d. 5.-5.-1975 fra Jørgen Jensen.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 404.600. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 3ha., der er 1 ha. skov og 2 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført 1936 og sidst restaureret 1983, maskinhus opført 1930, kostald 1962, spaltestald 1977, lade og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 70 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og gastæt silo. 1 fast medhjælp er ansat.FURVEJ 32, RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07-520824.JENS JØRGEN MORTENSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1952, søn af Elna og Jens Mortensen, Resen.J.J.M. overtog gården d. 1.-6.-1979 fra sin far, Jens Mortensen.Matr. nr. 28b m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 88.900. Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng og der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført 1900 og sidst restaureret 1983, stald og lade opført 1920, hønsehus opført 1956 og lavet om til kalvestald 1972 samt maskinhus opført 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 18 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-176-FÆLLEDVEJ 11, "SORTBJERGGÅRD", HALD, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538318.AGNER ØSTERGAARD JENSEN, gårdejer og fisker, født d. 8.-11.-1936, søn af Mathilde og Peder Østergaard Jensen, Lundø, gift med Ellen Andersen, født d. 20.-5.-1943, datter af Jenny og Jesper Andersen.E.Ø.J. er omsorgsassistent i Skive.A.Ø.J. overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin far, Peder Østergaard Jensen, gården har været i slægtens eje siden 1600-tallet.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 229.500. Areal 34,8 ha., heraf 4,8 ha. eng.Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange, udbygningerne består af kostald, lade og maskinhus alle opført 1910. Gården drives med en besætning på 25 ungkreaturer og 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Desuden er der i 1985 plantet 10.000 juletræer. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. På ejendommen er der 2 fredede gravhøje.FÆLLEDVEJ 21, HALD, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538333.VERNER NIELSEN VROU, gårdejer, født d. 10.-6.-1932, søn af Kirstine Frederikke og Jens Peter Nielsen Vrou.V.N.V. overtog gården d. 15.-8.-1971 fra sine morbrødre, Niels og Anders Pedersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 190.500. Areal 22,3 ha., heraf 3,8 ha. eng.Stuehuset er opført 1857 og moderniseret 1964, kostald opført 1910 og moderniseret 1962-63, maskinhus opført 1953, lade 1963 og garage 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 12 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.FÆLLEDVEJ 27, "KÆRGÅRD", HALD, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538040.PETER CHRISTIAN KIRKEGAARD, gårdejer, født d. 11.-1.-1956, søn af Else og Jakob Kirkegaard.P.C.K. er i Skive Byråd. Han overtog gården d. 1.-11.-1977 fra faderen, Jakob Kirkegaard. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 562.100. Areal 66,2 ha., heraf tilkøbt 20,6 ha. ved jordfordeling. Der er 1 ha. skov, 13,5 ha. eng og 1 ha. mergelgrav og krat og desuden er der 4,4 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1880 og løbende moderniseret, kostald og lade opført 1920, svinestald 1930 og omforandret til spaltestald 1976, kostald opført 1965 og omforandret i 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og gennemløbstørreri med lagersiloer. På gården er ansat 1 heltids medhjælp og 1 deltids medhjælp.GAMSKÆRVEJ 1, "SØBYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535386. KARSTEN JUSTESEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1962, søn af Else og Villy Justesen, Næstild, gift med Pia Christensen, født d. 28.-1.1964, datter af Rita og Bent Christensen, Balling.P.J. er syerske.K.J. overtog gården d. 1.-6.-1987 fra Henry Vester, Nr. Søby.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 417.000.



-177-Areal 41,7 ha., heraf 1,1 ha. skov.Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, gi. svinestald opført 1870 og omforandret til ungdyr 1987, lade opført 1940, kostald 1972 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 48 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GAMSKÆRVEJ 5, "BUNDGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535758.JØRGEN KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1949, søn af Margrethe og Poul Kristian Nielsen, Dommerby, gift med Irma Smollerup, født d. 2.-5.-1954, datter af Edith og Henning Smollerup, Højslev.I.N. er folkeskolelærer i Rønbjerg.J.K.N. overtog gården d. 1.-7.-1979 fra sin far, Poul Kristian Nielsen, de første 4 år drev J.K.N. gården sammen med sin bror, Leo Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 377.000. Areal 39,9 ha., heraf 10 ha. eng og der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1902 og moderniseret 1986, kostald, lade og hestestald opført 1902, svinestald 1932 og omforandret til roehus 1972, kviestald opført 1965, staklade 1967 og kalvestald 1972 og ny kostald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 56 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 finsnitter, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GAMSBJERGVEJ 7, "BLÆSBJERG", SØBY, 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535082.HOLGER JUUL SØRENSEN, husmand, født d. 5.-3.-1954, søn af Dagny og Nikolaj Sørensen, gift med Anny Elmegaard, født d. 23.-5.-1956, datter af Mary og Karl Johannes Elmegaard, Langeland.A.E.S. er lærer.H.J.S. overtog gården d. 1.-1.-1981 fra sin far, Nikolaj Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2k m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 268.800. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov, eng og andedam, og der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1917 og moderniseret 1986, lade og gi. hønsehus opført 1917, kostald 1966 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 2 heste. Planteprouktionens salgsafgrøder korn og hør. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. På gården er 1 fast medhjælp.GAMSKÆRVEJ 8, "SØNDERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536025.KRISTEN SØNDERGÅRD, gårdejer, født d. 17.-9.-1953, søn af Margit og Niels Søndergård Nielsen, Gamskær, gift med Ellen Jensen, født d. 13.-1.-1955, datter af Dora og Gunnar Jensen, Thyregod.K.S. er formand i det lokale Læplantningslaug. Han overtog gården d. 21.-12.-1977 fra sin far, Niels Søndergård Nielsen.Matr. nr. 2a m.fl. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 6 ha. skov, 12 ha. eng og bakkeskråninger samt 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1891 og restaureret flere gange, lade og svinestald opført 1891, svinestald ombygget til maskinhus 1981, kostald opført 1967 og omforandret til



-178- ungdyr 1978, da der blev bygget ny kostald. Gården drives med en kvægproduktion på 35 RDM malkekøer + opdræt og 37 SDM malkekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælp ansat.GAMSKÆRVEJ 9, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-542029.EJNER SKOVHUS, gårdejer, født d. 26.-10.-1955, søn af Maren og Otto Skovhus, Blære, gift med Else Larsen, født d. 18.-1.-1959, datter af Hanne og Kristian Larsen, Skive.E.S. er kontorassistent i Skive. E.S. overtog gården d. 1.-6.-1980 fra Eskild Siggård Hansen.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 348.900. A- real 36,7 ha. Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1944 og moderniseret 1977, kostald opført 1965, omforandret og tilbygget 1977 og 1980, lade opført 1979 og tilbygget 1987, kalvestald og garage opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktoer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælp ansat. GAMSKÆRVEJ 10, "VESTER GAMSKÆR", 7840 HØJSLEV, tlf. 07535109.ALEX VINTHER, gårdejer, født d. 20.-10.-1929, søn af Juliane og Niels Vinther, gift med Birthe Hinnerup, født d. 13.-6.- 1935, datter af Maren og Kresten Hinnerup.B.V. er hjemmehjælper ved Skive Kommune.A.V. overtog gården i 1954 fra sin far, Niels Vinther.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 163.000. Areal 19,7 ha., heraf frasolgt 1 ha. eng og der er 1 ha. plantage.Stuehuset er opført 1911 og restaureret flere gange, alle udbygningerne er opført 1881, 1962 blev der lagt nyt tag på kostalden. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på 40 stk. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 enkornsmaskine. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GAMSKÆRVEJ 12, "GAMSKÆR- GÅRD", 8740 HØJSLEV, tlf. 07- 535443.PETER VILLY PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1932, søn af Margrethe og Thorvald Pedersen, gift med Karen Glintborg Jensen, født d. 4.-8.-1944, datter af Thyra Hammer og Jens Dissing Jensen, Hjorting.K.G.P. er i bestyrelsen for Nr. Søby Forsamlingshus.



-179-P.V.P. overtog gården d. 25.-3.-1975 fra Christian Hansen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 363.400. Areal 38,8 ha., heraf 1 ha. mergelgrav, krat og træer, 4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1894 og moderniseret 1979-80, hestestald, lade og garage opført 1894, hestestalden blev omforandret til svin 1964, ungdyrstald til svin opført 1965, kostald 1973-74 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 25 malkekøer + opdræt, alle af racen DRK. Svineproduktionen består af 8 søer, slagtesvinene opfedes på gården og desuden er der 2 heste. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GL. HALDVEJ 10, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538097.VAGN HØRBY, gårdejer, født d. 19.-11.-1934, søn af Helga og Karl Hørby, gift med Edith Pedersen, født d. 2.-2.-1938, datter af Mary og Niels Pedersen.V.H. har været i bestyrelsen for D.L.G., i Kreatureksportforeningen i Skive, i Kokontrolforeningen og i bestyrelsen for Jordfordelingen i Ørslev Kloster. Han overtog gården d. 8.-11.-1960 fra Katrine og Kristian Jensen.Matr. nr. 6h m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. og der er forpagtet 8,3 ha.Stuehuset er opført 1931 og moderniseret flere gange, gården blev opbygget efter en brand i 1931, kostald omforandret 1965 og tilbygget 1973 og maskinhus opført 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 24 malkekøer + opdræt, alle af rasen SDM. Svineproduktionen består af 20 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og stålsilo til 800 tdr. korn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GL. HALDVEJ 23-25, "LERDAL", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538080. HARALD HENRIKSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1923, søn af Dagmar og Henrik Henriksen, gift med Gunhild Vestergaard, født d. 26.-10.1925, datter af Kamilla og Holger Vestergaard.H.H. har været slagter i Hald og kreaturhandler i en årrække, han er formand for Menighedsrådet i Ørslev Kloster sogn. Han overtog gården d. 22.-3.-1970 fra Alfred Nielsen.Matr. nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 50,7 ha., heraf tilkøbt ejendommen GI. Haldvej 25, der er 6 ha. opdyrket eng.Stuehuset er opført 1899 og moderniseret 1972. S vinestald og lade opført 1899, s vinestald omforandret 1968, lade lavet til kornsilo 1971, kostald opført 1925 og maskinhus 1967. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, en del sælges som avlsdyr og resten opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder består af korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. GL. HALDVEJ 31, "NYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538022.KRISTEN HARRY SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1931, søn af Elono- ra og Kristen Sørensen, gift med Inge Margrethe Clemmensen, født d. 19.-3.-1939, datter af Mathea og Aksel Clemmensen.K.H.S overtog gården i 1960 fra sin



-180- far Kristen Sørensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 411.900. Areal 40 ha., desuden er yderligere tilkøbt 15 ha. med en ejendomsskyld på 600.000 og grundskyld 96.500. Der er 1 ha. skov og der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1908 og moderniseret flere gange, lade og kostald opført 1850, kostald ombygget 1966 og moderniseret til svin 1977, ny kostald og lade opført 1977 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, slagtesvineproduktionen er på 400 stk. "Nygård" drives også som maskinstation. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 gylletank, markvandingsanlæg, 1 plansilo, portionstørreri og 3 køresiloer. På gården er der 2 medhjælpere.GL. HALDVE3 35, "NYGÅRD", 7840 H03SLEV, tfl. 07-538057. KIM LØVIG NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1957, søn af Åse og Åge Nielsen, gift med Nina Hansen, født d. 3.-12.-1958, datter af Agnes og Niels Hansen.N.N. er deltids økonomaassistent. K.L.N. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra sin far, Åge Nielsen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 4r m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 360.300. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov og 5,5 ha. eng. I 1909 solgte "Nygård" jord fra til "Elisebetshminde", i 1913 blev der igen solgt jord fra til GI. Haldvej 33.Stuehuset er opført 1913, tilbygget i 1938 og moderniseret flere gange efter, kostald opført 1909, tilbygget 1923 og omforandret 1971 og 1973, lade og maskinhus opført 1923. Gården drives med en kvægproduktion på 44 stk. malkekvæg + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Faderen, Åge Nielsen, hjælper til i mark og stald. I 1987 begyndte K.L.N. sammen med faderen at udvinde rødler til mursten.GL. HALDVE3 37, "ELISEBETHSMINDE", 7840 H03SLEV, tlf. 07-538066.PEDER CHRISTIAN KIRKEGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1951, søn af Niels Hansen.P.C.K.H. overtog gården i 1979 fra sin far, Niels Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården. P.C.K.H.s bedsteforældre byggede gården i 1909, da den blev udstykket fra "Nygård".Matr. nr. 12c m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 238.800. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15,2 ha., der er 8 ha. eng og 2 ha. skov samt 4,5 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1909, kostald 1909 og ombygget 1955 og 1979, lade opført 1925, ny kostald og lade 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 4 traktorer, gylletanke i kælderen under spaltestald, markvandingsanlæg og korntørreri. På gården er der 1 fast medhjælp.GL. RØNB3ERGVE3 3, "RØNB3ERG GÅRD", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534075.FRANK M. SØRENSEN, landmand, født d. 5.-6.-1959, søn af Kresten P. Sørensen, gift med Gitte 3. Nielsen, født d. 25.-4.-1961, datter af Harry Nielsen, Holstebro. G.S. er lærer.



-181-F.M.S. overtog gården d. 2.-8.-1985 fra sin far, Kresten P. Sørensen.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 344.200. Areal 45,7 ha., heraf 5,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1899, lade ligeledes 1899, kostald 1937 og ungdyrstald 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer og 60 kvier, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstationen bruges til en del af markarbejdet.GL. RØNBJERGVEJ 8, "JEPSENS MINDE", GL. RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534183.SVEND KRISTENSEN, husmand, født d. 27.-12.-1927, søn af Evald Kristensen, Skarum, gift med Helga Mark, født d. 25.-5.-1930, datter af Anders Mark, Sdr. Dråby.S.K. er tankvognchauffør ved Mejeriet Danmark. Han overtog gården d. 11.-12.-1957 fra Søren Graversen.Matr. nr. 14k m.fl. Ejendomsskyld 223.600. Grundskyld 69.000. Areal 7 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha. Stuehuset er moderniseret og tilbygget 1977. Gården drives med 9 stk. fedekvæg af racen RDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. lOi Søby By. Ejendomsskyld 690.000.

GL. VIBORGVEJ 302, "NYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535943. OLE TCSHERNING NIELSEN, født d. 19.-2.-1951, søn af Kristine og Ole Tscherning Nielsen, gift med Bodil Baads- gaard Andersen, født d. 4.-11.- 1953, datter af Anny og Jens Baadsgaard Andersen.B.B.N. er dagplejer.O.T.N. er montør. Han overtog gården fra Inge Tang Jakobsen og Gunnar Åkjær Jakobsen.Grundskyld 137.000. Areal 6,1 ha.,heraf frasolgt jord til bl.a. byggegrunde. Der er lejet 5,3 ha. ud.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret flere gange, udbygningerne opført omkr. 1900, lade 1982 og svinehus ombygget til fyrrum og værksted 1987. Jorden er lejet ud.GL. VIBORGVEJ 304, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535058.BENTA BREUM, cafeteriaindehaver, født d. 8.-7.-1938, datter af Kirstine og Kristian Johan Breum, bor sammen med Bent Pedersen, født d. 23.-3.-1934, søn af Erna og Karl Pedersen.B.B. er indehaver af "Bentas Cafeteria" i Nr. Søby. Hun overtog



-182- gården i 1972 fra sin far, Kristian Breum, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1900.Matr. nr. 12d Søby By. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 24.800. Areal 2,8 ha. og der er lejet 5 ha.Stuehuset er opført 1898 og moderniseret 1979, kostald opført 1920 og ombygget til garage og lagerrum, desuden er der vaskehus og fyrrum. Gården drives som frilandsgartneri med følgende produkter: jordbær, blomster, kartofler, hvidkål og porrer m.m. Der findes 1 traktor, 1 plantemaskine og diverse maskiner til grøntsagsproduktion. I jordbærtiden er der ansat fremmed arbejdskraft.GLYNGØREVEJ 23, TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584089.KARL FOGED KRISTENSEN, husmand, født d. 30.-3.-1928, søn af Anne og Niels Kirkegård Kristensen, gift med Johanne Elisabeth Thomsen, født d. 1.-4.-1932, datter af Marie og Thomas Thomsen.J.E.K. døde i 1987.K.F.K. overtog gården d. 1.-3.-1954, da den blev udstykket fra "Gammelgård". Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 64.000. Areal 6,6 ha.Stuehuset er opført 1954 og alle avlsbygningerne ligeledes 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 2 traktorer.GYLNGØREVEJ 28,. "BREDKJÆR", ØKSENVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-527650. KNUD ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-12.-1945, søn af Betty og Søren Nielsen, Nautrup, gift med Hanne Aggerholm Mortensen, født d. 12.-2.-1955, datter af Anna og Poul Mortensen.K.E.N. er svejser på Skive Fjernvarme. Han overtog gården d. 5.-5.-1982 fra Hans Kristensen.Matr. nr. 4f m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 180.000. Areal 15 ha., heraf 0,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1982-1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GLYNGØREVEJ 29, "ENGHAVE", EJSKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07- 584103.MAGDALENE MEHLSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1923, datter af Anne og Jens Mehlsen, Flade. M.M. overtog gården d. 1.-7.-1962 fra sin bedstefar, gården kom i familiens eje i 1883.Matr. nr. 2a m.fl. Areal 46 ha.Stuehuset er opført 1852 og sidst restaureret 1978, svinestald opført 1877, lade 1905 og staklade 1953. Gården drives med slag- tesvineproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og portionstørreri. På gården er der 1 fast medhjælp.



GLYNGØREVEJ 35, "EJSKJÆR- GÅRD", E3SKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07-584110.TEGL REVSGAARD, gårdejer, født d. 19.-1.-1936, søn af Stinne og Martin Revsgaard, gift med Elin Foged Østergård, født d. 17.-10.1935, datter af Dorthea og Jens Østergård.T.R. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Anders Peter Larsen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 540.000.
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Areal 46 ha.,heraf tilkøbt 18 ha. og der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1842, tilbygget 1972 og restaureret 1984, lade opført 1952, kostald 1969, svinestald 1975, lade omforandret til svin 1976, maskinhus 1978, lade med tørreri 1982 og staklade 1986. Gården drives med en svineproduktion på 80 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plantørreri og halmfyr. 1 søn er ansat som fast medhjælp.

Foto: Kastrup Luftfoto.

GLYNGØREVE3 42, "NYGÅRD", TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584105.ELMAR NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1933, søn af Marie og Vilhelm Nielsen, gift med Ellen Bønding Kristensen, født d. 20.-8.1936, datter af Lisa og Kristian Bønding Kristensen. E.N. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin svigerfar, Kristian Bønding Kristensen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 975.000. Areal 20,1 ha.Stuehuset er opført 1861 og restaureret 1970 og 1978, svinestald og lade opført 1861, kostald 1936, maskinhus og værksted 1976 samt nyt maskinhus 1987. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GLYNGØREVE3 44, "GAMMELGÅRD", TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584104.NIELS MADSEN LADEFOGED, gårdejer, født d. 3.-9.-1942, søn af Magdalene og Laust Madsen Ladefoged, gift med Dorthe Kirstine Christensen, født d. 11.-8.-1942, datter af Marie og Åge Christensen.D.K.L. er bogholder i sit eget firma, A/S OD Møbler, Oddense.N.M.L. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Niels Nielsen, som købte gården fra familien i 1952. Før 1952 havde gården været i familiens eje siden 1751. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 584.400. Areal 49 ha., der skete en udstykning af statshusmandsbrug i 1952, før den tid var gården på ca. 100 ha. Der er 2,6 ha. skov og forpagtet ca. 50 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1986, avlsbygningerne er opført efter en brand i 1880, goldsostald opført 1974 og 1987 lavet om til ørredproduktion, maskinhus opført 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, rug, byg, havre, ærter, raps og rajgræs. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gødningsspreder, 1 sugetrykblæser, 1 plansilo og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården og desuden bruges der jævnligt løst ansat arbejdskraft.



-184-GLYNGØREVEJ 50, TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584114.PETER RINGGÅRD, gårdejer, født d. 25.-6.-1935, søn af Anna og Marius Ringgård, Lyby, gift med Betty Pedersen, født d. 11.-1.-1935, datter af Marie og Kr. Pedersen, Bilstrup.P.R. overtog gården d. 3.-4.-1960 fra Marianne og Kristian Poulsen.Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 31,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, sidst i 1987, avlsbygningerne opført 1900 og moderniseret 1962 og 1972, svinestald opført 1960 og 1974 samt værksted 1981. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og plantørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.GROVEVEJ 9, "SPANGGÅRD", 7800 SKIVE.PETER TOFT, gårdejer, omtales under Dølbyvej 17, Vester Dølby.P.T. overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Valdemar Primdahl.Matr. nr. 6b. Areal 32 ha.Stuehusets alder er ukendt, avlsbygningerne er opført 1970 efter en brand. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og ærter. Gården drives sammen med Dølbyvej 17.HEJLSKOVVEJ 6, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538143.ARNE FRUERGAARD POULSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1935, søn af Marie Nordby og Arne Trier Poulsen, gift med Kirsten Marie Mikkelsen, født d. 30.-10.-1936, datter af Elna og Mickael Mikkelsen.A.F.P. er i bestyrelsen for Højslev Foderstof forening og i bestyrelsen for slagteriet Jutland. Han overtog gården d. 12.-3.-1964 fra Hans Carl Laigaard.Matr. nr. lax m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 4,4 ha- ha. 1.400.000. Grundskyld 241.000. Areal 21,2 ha., opdyrket hede og 0,5 ha. skov samt forpagtet 6Stuehuset er opført 1927 og moderniseret flere gange og tilbygget 1985, kostald opført 1927 og omforandret til svin 1970 og 1975, kostald opført 1970 og omforandret til svin 1979, lade, maskinhus og garage opført 1975. Gården drives med en svineproduktion på 42 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HEJLSKOVVEJ 14, "ØRSLEVKLOSTER HOVEDGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538299.JØRGEN E. PEDERSEN, gårdejer, født i 1940, søn af Inger og Jens Christian Pedersen, gift med Anne Marie Skodborg, født i 1943, datter af Magda og Johannes Skodborg, Struer.A.N.P. er sygeplejerske i Skive. J.E.P. er formand for Landbo-



-185- foreningen for Salling og omegn og i repræsentantskabet for Hedeselskabet. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra sin far, Jens Christian Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. la. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 3 naboejendomme og der er 5 ha. eng. Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1977, de gamle avlsbygninger er opført 1924, stald 1974 og 1980 samt maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 110 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 2 gylletank, markvandingsanlæg, 1 gastæt silo og plansilo. På gården er der 2 faste medhjælpere.HERNINGVEJ 21, "HESSELBJERG- GÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07- 510562.FINN NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1958, søn af Søren Nielsen, Møldrup, bor sammen med Dorte M. Nielsen, født d. 23.-5.-1961, datter af Ejnar Nielsen, Møldrup. D.M.N. er håndarbejdslærer.F.N. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Poul Erik Rasmussen.Matr. nr. 2. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 601.900. Areal 52,9 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1877 og ombygget 1975, lade opført 1954, ungkreaturstald 1961, kostald 1963 og tilbygget 1979, svinestald opført 1968 og ombygget til fodermesterbolig 1975 samt maskinhus opført 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 64 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey og SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HERNINGVEJ 23, HESSELBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-521308. MORTEN BUNDGÅRD, gårdejer, født d. 11.-5.-1951, søn af Alfred M. Bundgård.M.B. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far, Alfred M. Bundgård. Gården har været i slægtens eje siden 1864.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 273.000. Areal 22,4 ha. I 1980 overtog M.B. ejendommen Herningvej 30 på 12 ha.Stuehuset er opført 1819, lade 1865 og moderniseret 1965, kostald opført 1954, svinestald 1965 og maskinhus 1967. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



HERNINGVE3 26, "NY HESSEL- B3ERGGÄRD", HESSELB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-520916.ERLING LARSEN BÆKH03, landmand, født d. 23.-2.-1929, søn af Peter Bækhøj, Tøving, gift med Else Birgitte Drejer, født d. 4.-9.- 1935, datter af Søren Drejer, Tho- rum.E.B.B. er sygehjælper.E.L.B. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra Peter Brokholm.Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 234.800. A- real 19 ha. og der er forpagtet 7 ha.

-186-

Stuehuset er opført 1939, avlsbygningerne ligeledes 1939, ny lade og kviestald 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 SDM-malkekøer og 10 3ersey-malkekøer + opdræt. Desuden er der en kødkvægbesætning på 9 Sim- mentale og en svineproduktion på 3 søer. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varmen, der er anpart i Estvad Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HERNINGVE3 28, 7800 SKIVE, tlf. 07-529213.GERT BACH THOMSEN, elektriker, født d. 2.-10.-1957, søn af Harald Thomsen, Østerild, gift med Anelise Petersen, født d. 21.-11.-1958, datter af Karl Petersen, Ulbølle.A.T. er sygehjælper.G.B.T. er elektriker. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Niels Ejler Nielsen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyl 119.800. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1914 og moderniseret 1985/86, alle avlsbygninger opført 1914. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 1 traktor og andel i Flyndersø Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HERNINGVE3 33, "KLØVH03DAL", 7800 SKIVE, tlf. 07-534203.RYAN HAGBART PEDERSEN, landmand, født d. 26.-9.-1949, søn af Hagbart Pedersen, Vinde, gift med Kirsten Kristensen, født d. 30.-11.-1953, datter af Arne Kristensen, Skive.Familien har unge i døgnpleje.R.H.P. driver mekanikerværksted. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra sin far, Hagbart Pedersen.Matr. nr. 5. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 89.800. Areal 7,8 ha.Alle bygningerne er opført 1910 og moderniseret 1984-1987. På gården drives der stutteri med 5 heste, desuden er der 50 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor samt anpart i Kisum Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



HERNINGVEJ 38, "HØJVANG", ESTVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534149.ASGER ØRSKOV PEDERSEN, landmand, født d. 13.-6.-1939, søn af Simon Ørskov Pedersen, Sahl, gift med Rita Jensen, født d. 6.-1.1940, datter af Niels Storgård Jensen, Vinde.R.P. er hjemmehjælper.A.Ø.P. er chauffør. Han overtog gården d. 15.-11.-1967 fra Bent Nielsen.Matr. nr. Ig m.fl. Areal 11,7 ha., 
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heraf tilkøbt 3,4 ha., der er 3,4 ha. eng og forpagtet 12,1 ha.Stuehuset er opført 1939 og tilbygget 1975, lade opført 1939, svinestald 1964 og maskinhus 1975. Gårdens besætning er på 10 stk. fedekvæg og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr og anpart i Estvad Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HERNINGVEJ 46, "DAMGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544119. EJNAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1938, søn af Aksel Andersen, Svenstrup, gift med Anna Marie Jespersen, født d. 10.-5.-1937, datter af Esper Jespersen, Hindborg.E.A. var i en periode kredsformand for Haderup Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-4.1964 fra Viggo Kristensen. Matr. nr. 10c. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 169.400. Areal 25,7ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 4 ha. skov og forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1941 og moderniseret 1970-1975, lade opført ca. 1900, stald 1960 og tilbygget 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 30 malkekøer + 45 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Der bruges husbondafløsning en gang imellem og maskinstation til en del af markarbejdet.HERNINGVEJ 48, "SDR. DAMGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544197.KIRSTEN POULSEN, landmand, født d. 4.-8.-1944, datter af Niels Bjerregård, Jegindø, gift med Hans Peter Poulsen, født d. 17.-7.1945, søn af Ejner Poulsen, Linde.H.P.P. er lærer.K.P. er lærer og overtog gården d. 11.-12.-1978 fra Christian A- strup Jensen.Matr. nr. 9a m.fl. Areal 21,8 ha.,



-188- heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1912, kostald, svinestald og lade ligeledes 1912, maskinhus 1987. Gårdens besætning er på 3 ammekøer med kalve, 30 moderfår og 50 gæs. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HERNINGVEJ 50, BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544175.ERIK MADSEN, landmand, født d. 6.-2.-1959, søn af Kresten Madsen, Kisum Kær, gift med Linda Kirk Lauritsen, født d. 9.-1.-1963, datter af Niels Lauritsen, Tanderup Kær.L.K.M. er landbrugsmedhjælper.E.M. er landbrugsmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra Niels Just Jensen.Matr. nr. 10b. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 62.100. Areal 10 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1986/87, stald og lade opført ca. 1925.Gårdens besætning er på 4 fedekalve. Jorden er forpagtet ud.HINDBORGVEJ 25, "LYKKEGÅRD", HINDBORGVEJ 7800 SKIVE.CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, omtales under "Bjerregård", Åkjærvej 11, Fly, Fjends Kommune.C.C. overtog gården d. 26.-8.-1982 fra Lykke.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 406.600. Areal 34 ha. Gårdens besætning er på 120-140 kvier. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og ærter. Der findes 1 halmfyr.HINDBORGVEJ 34, "PEDERSBORG", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531079.PEDER CHRISTENSEN, salgskonsulent, født d. 16.-11.-1943, gift med Ellen Christensen, født d. 1.-3.-1944.E.C. er kommuneassistent.P.C. er salgskonsulent. Han overtog gården i 1962 fra Kristian Gudiksen.Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 66.080. Areal 59 ha.Stuehuset er opført 1967, stald og lade 1979. Gården drives med en ammekvægsbesætning af racen Limousine. Besætningen er en stambesætning som ofte udstilles på ungskuer og dyrskuer. Planteproduktionens salgsfgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HINDBORGVEJ 38, "HORSKJÆRGÅRD", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531101. CHRISTIAN CHRISTENSEN, proprietær, født d. 4.-2.-1930, søn af Karen og Niels Christensen, Hindborg, gift med Maren Katrine Dam (Tinne), født d. 24.-8.-1940, datter af Kresten Dam, Fly.T.C. er medlem af Menighedsrådet.C.C. overtog gården d. 1.-7.-1960 fra sin far, Niels Christensen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 809.900. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er forpagtet 34 ha.Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1979, kostald opført 1965, maskinhus 1971, løsdriftstald 1976 og lade 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 120 malkekøer + opdræt, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og gennemløbstørreri. På gården er der ansat 3 medhjælpere.



HINDBORGVEJ 77, "BABUCHA FARMEN", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07531160.BENT BØRSTING, minkfarmer, født d. 29.-7.-1936, søn af Ruth og Anton Børsting, Thorum, gift med Helga Vestergård, født d. 14.-2.-1939, datter af Marie og Anders Vestergård, Ikast.B.B. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra Egon Gammelgård.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 162.000.

-189-

Areal 1,2 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1979, pelseriet opført 1965, minkhallerne 1980, 1985 og 1987. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 900 minktæver. Der findes 1 traktor og 1 pelsemaskine. Der er ansat fremmed arbejdskraft i pelsnings- sæsonen.

Foto: Kastrup Luftfoto.

HINDBORGVEJ 79, HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531029. KRESTEN BOEL, gårdejer, født d. 19.-1.-1945, søn af Magda og Hans Boel, Hindborg, gift med Anne-Lis Kjersgård Hedegård, født d. 28.-3.-1947, datter af Hanne og Johannes Hedegård, Krejbjerg.A.K.B. er fodspecialist.K.B. overtog gården d. 1.-10.-1968 fra sin far, Hans Boel.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.590.000. Grundskyld 187.700. Areal 13,7 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. og der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1985, svinestald og maskinhus opført 1976, øvrige bygninger i 1978 samt kornlager 1986, alle stalde er klimastalde. Gården drives med en svineproduktionm på 120 søer. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, byg og raps. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges lidt løs hjælp på gården.HINDBORGVEJ 82, "NEDERGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531173.JENS ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-12.-1939, søn af Agnes og Marinus Andersen, Lyby, gift med Marie Christensen, født d. 12.-3.-1943, datter af Johanne og Gunnar Christensen, Feldingbjerg.J.A. er næstformand for Salling Landboforening og i Landbrugsrådets samfundskontaktudvalg. Han overtog gården d. 12.-3.-1965 fra Kristian Jakobsen.Matr. nr. 10c m.fl. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er forpagtet 12 ha. fra præstegården.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1980, kostald opført 1915 og ombygget 1974, lade opført 1890 er omnbygget til svin og køer 1974, svinestald og maskinhus opført 1975 og endnu en svinestald opført 1979. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden indkøbes ca. 1.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-190-HINDBORGVEJ 105, "LINDELY", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531043.KRISTIAN THORGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1942, søn af Eskild Kristensen, gift med Ruth Thorgaard Christensen, født d. 26.-9.-1946, datter af Marinus Christensen.K.T.K. overtog gården d. 15.-5.-1972 fra sin far, Eskild Kristensen.Matr. nr. 11b 10b m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 344.800. Areal 25,1 ha., tilkøbt 11 ha. og i 1985 naboejendommen på 15,8 ha.Stuehuset er opført 1887 og tilbygget 1985, gi. kostald opført 1930, svinestald 1972, lade 1974 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 plansilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HINDBORGVEJ 107, "NØRKÆRGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531170.SØREN MICHAEL JENSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1942, søn af Anna og Karl Jensen, Glerup.S.M.J. overtog gården d. 17.-2.-19184 fra Georg Bregner.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1986, svinestald opført 1970 og 1972, maskinhus og staklade 1985. Gården drives med en svineproduktion på 75 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HOBROVEJ 7, "SKOVHUSEGÅRD", HALSKOV, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537013.KRISTIAN LAURBERG KRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1918, søn af Kamilla Margrethe og Jens Peter Kristensen, gift med Edith Elfrida Laustsen, født d. 8.-12.- 1933, datter af Thora Elfrida og Klaus Gregers Laustsen, Dommerby. K.L.K. overtog gården d. 20.-2.-1960 fra sin far, Jens Peter Kristensen, ejendommen havde været i forpagtning i 3 år før overtagelsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 7,2 ha. og der er 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1912 efter en brand og moderniseret 1966, kostald og svinestald opført 1912 og omforandret 1954, maskinhus opført 1930 og omforandret til garage og værksted, maskinhus opført 1987 og 2 hønsehuse. Gården drives med en svineproduktion på 16 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, hvede, rug og byg. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffellægger og 1 portionstørreri. På gården er ansat 1 medhjælp.HOBROVEJ 11, "HALSKOVHUSE", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537253.JØRGEN KIRK JENSEN, smed, født d. 12.-7.-1952, søn af Edith og Jens Kirk Jensen, Spøttrup, gift med Conny Heilskov Thomsen, født d. 27.-1.-1947, datter af Marianne og Sti Sørensen, Nr. Søby.J.K.J. er smed i Skive. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Magnus Heilskov. Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 212.000. Areal 19,8 ha., heraf 1,5 ha. mose og 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og moderniseret 1984, kostald og lade opført 1929 og maskinhus 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med 18 stk. kødkvæg af blandet race samt 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 slåmaskine. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



HOBROVEJ 15, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537056.VILFRED LARSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1928, søn af Emilia og William Larsen.V.L. er forretningsfører for Fjends Herreds Brandforsikring. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin mor, Emilia Larsen.Matr. nr. 3q m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 109.500. Areal 11,1 ha., heraf ca. 5 ha.
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opdyrket eng.Stuehuset er opført 1927 og moderniseret flere gange, kostald og lade opført 1927, hønsehus 1931, svinestald 1962 og maskinhus 1964. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HOBROVEJ 16, HALSKOV, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537186.ERNST EIVIND PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1915, søn af Anne Margrethe og Peder J. Pedersen, Svanninge, gift med Edel Poulsen, født d. 2.-11.-1919, datter af Mathilde og Poul Poulsen, Thise.E.E.P. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra Graves Nielsen.Matr. nr. 2m m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 103.500. Areal 14,8 ha., heraf frasolgt4,4 ha., der er 2,2 ha. tørvesø. Stuehuset er opført i 1800-tallet og senere omforandret efter en brand, er på 4 heste. Der findes 1 traktor. moderniseret 1973, kostald opført 1800-tallet og desuden er der staklade og garage. Besætningen 3orden er lejet ud.HOBROVEJ 17, BRUGDALGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537157. KNUD PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1920, søn af Jenny Johanne og Hans Christian Pedersen, Flovtrup.K.P. overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Adolf Emil Pedersen.Matr. nr. Iq m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 138.600. Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 8,9 ha.Det gamle stuehus er opført 1910og afløst af nyt i 1969, svinestald opført 1920, kostald og drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 7 racen SDM. Svineproduktionen er på 3 søer, slagtesvinene findes 1 traktor, gården drives uden fremmed arbejdskraft.
maskinhus 1964. Gården køer + opdræt, alle af opfedes på gården. Der



HOBROVEJ 18, "VESTER SKOVLUND", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 537268.MORTEN VERNER LARSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1928, søn af Kristine og Magnus Larsen, gift med Magda Madsen, født d. 23.-8.1936, datter af Helga og Sigurd Madsen, Hvidbjerg.M.V.L. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin far, Magnus Larsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 23.-4.-1861.
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Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 242.000. Areal 23,8 ha., heraf 7,8 ha. mose og 8,3 ha. eng, der er forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret flere gange, lade opført 1902, maskinhus og hønsehus 1960 og kostald 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 23 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og køresilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HOBROVEJ 19, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538321.EJNER KNUDSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1943, søn af Ester Margrethe og Osvald Jensen Knudsen, Skive, gift med Gurli Bertelsen, født d. 16.-7.-1948, datter af Anne-Lise og Aage Bertelsen, Højslev.G.K. er lærer i Højslev.E.K. overtog gården d. 13.-4.-1985 fra Sonja Bisgaard.Matr. nr. 27a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 124.400.Der er 2,2 ha. høje træer og 4 fredede gravhøje på gården.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1975, gi. kostald opført 1900 og omforandret til svin 1970, gi. stald opført 1900 og omforandret til fravænningsstald, lade opført 1930, farestald 1970, slagtesvinestald 1978 og maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der findes 1 traktor, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Eneste fremmed arbejdskraft er husbondafløser.HOBROVEJ 23, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538089.BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1941, søn af Ingeborg og Laurits Nielsen, gift med Lis Hørup, født d. 1.-2.-1952, datter af Magda og Viggo Hørup, Nørre Dam, Møldrup.L.N. er dagplejemor ved Skive Kommune.B.N. er kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark og formand for Venmstre Vælgerforeningen



-193- i Ørslevkloster. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra faderen, Laurits Nielsen. Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 243.600. Areal 27 ha., heraf tilkøbt ialt 14 ha., heraf de 6 ved jordfordeling, der er 5 ha. eng og 14 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1951, kostald og lade 1914 og kostalden omforandret i 1957, svinestald opført 1957 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen består af 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 4 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HOBROVEJ 24, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537140.CARSTEN KJÆR PEDERSEN, tømrer, født d. 3.-8.-1962, søn af Else og Svend Kjær Pedersen, Hald, bor sammen med Berit Rantzru Larsen, født d. 4.-8.-1967, datter af Ulla Rantzru og Jørgen Tage Larsen.B.R.L. er ansat på Dianaly i Hald.C.K.P. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Ejner Michael Nielsen.Matr. nr. It m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 118.400. Areal 11,7 ha., heraf 4,4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1897 og restaureret flere gange, lade opført 1897, kostald 1957 og senere forandret til hestestald, maskinhus opført 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Det påtænkes at starte en kødkvægsbesætning af racen Simmentaler. HOBROVEJ 26, "GJEDDEBÆK- GÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537010.GUNNAR MADSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1940, søn af Karen og Niels Christian Madsen, Kås, gift med Karen Vroue Hansen, født d. 18.-8.-1943, datter af Elise Vroue og Valdemar Hansen, Hald.G.M. overtog gården d. 23.-9.- 1969 fra Jakob Michelsen.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 347.400. Areal 38 ha., heraf 4 ha. margi-naljord og der er forpagtet 38 ha.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret 1986, kostald, svinestald og lade opført 1896, maskinhus 1972 og ny kostald 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 portionstørreri og halmfyr. Der er ansat 1 fast medhjælp.



HOBROVEJ 28, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537049.ALFRED KRISTIAN FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1919, søn af Louise og Peder Frederiksen, gift med Edith Sørensen, født d. 13.-3.-1926, datter af Signe Petrea og Niels Madsen Sørensen, Dommerby.A.K.F. har været i bestyrelsen for Kontrolforeningen og for He- steavlerforeningen. Han overtog gården d. 30.-10.-1947 fra sin far, Peder Frederiksen, gården 
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Grundskyld 188.300. Areal 16,2 ha.,har været i familiens eje i flere generationer.Matr. nr. 15a + 9e. Ejendomsskyld 750.000.heraf 1,5 ha. plantage. I 48 år har præstegårds jorden været forpagtet.Stuehuset er opført 1910 og omforandret flere gange, kostald opført 1908, omforandret og tilbygget 1953, lade opført 1929 og omforandret 1953 samt maskinhus opført 1947. Oorden er lejet ud. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørringsanlæg.HOBROVEJ 30, "SØNDERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537284.JAKOB SØNDERGAARD JAKOBSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1933, søn af Marie og Magnus Jakobsen.J.S.J. er lagerarbejder ved Højslev Foderstofforretning. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra sin mor, Marie Jakobsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1886.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 167.000. Areal 17,6 ha.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1977, lade opført omkr. 1900-tallet og tilbygget 1932, ombygget til svin 1972, desuden er der en kostald opført 1932. Jorden er forpagtet ud.HOBROVEJ 34, "FLODGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537037.GUDIKE NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1932, søn af Anne Katrine og Niels Albert Nielsen, Røgind, gift med Valborg Hansen, født d. 5.-8.-1934, datter af Helga og Hartvig Hansen, Vinkel.V.N. er udearbejdende.G.N. overtog gården d. 1.-6.-1961 fra Kristian Mortensen.Matr. nr. 13a m.fl. Areal 15,6 ha., heraf 1,1 ha. krat og skov samt 2,8 ha. eng. Der er forpagtet 3,9 ha.Stuehusets alder er ukendt, lade opført 1938, hønsehus 1959, maskinhus 1968 og 1978 samt kostald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 5 søer, kun en del af grisene opfedes. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HOBROVEJ 36, "C.O. MINK", 7840 HØJSLEV.POUL CHRISTENSEN, pelsdyravler, født d. 25.-5.-1939, søn af Esta Karoline og Svend Åge Christensen, Hjørring, gift med Jane Guild Mortensen, født d. 11.-9.- 1943, datter af Anne og Karl Mortensen, Hald.J.G.C. arbejder på plejehjem i Skive.P.C. overtog gården d. 1.-12.-1983 fra Verner Kristensen.Matr. nr. 121.Gården drives med en pelsdyrproduktion på 670 minktæver. Der findes 1 traktor, 1 minkfodermaskine og 1 gylletank. Der er en dreng ansat efter skoletid.



-195-HOBROVEJ 42, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537182.JAKOB PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1920, søn af Julia og Viggo Pedersen, gift med Asta Esbensen, født d. 15.-12.-1925, datter af Anna og Niels Esbensen, Junget, Roslev.J.P. var formand for den lokale Husmandsforening i 3 perioder. Han overtog gården d. 1.-6.-1957 fra sin far, Viggo Pedersen.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 260.000. Grundskyld 46.600. Areal 0,5 ha., frasolgt 12,2 ha. ved jordfordeling i 1979.Stuehuset er opført 1890 og moderniseret flere gange, kostald opført 1930, lade 1952 og maskinhus 1976.HOBROVEJ 44, "TVÆRBÆKGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538035. KRISTIAN KIRKEGAARD, gårdejer, født d. 10.-9.-1920, søn af Ansine og Peter Christian Kirkegaard, gift med Metha Nielsen, født d. 3.-9.-1922, datter af Maria og Julius Nielsen.K.K. overtog gården d. 1.-9.-1946 fra Nikolaj Jakobsen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 224.800. Areal 37,5 ha., heraf 3,5 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført ca. 1901 og restaureret flere gange, lade og hønsehus opført 1901, lade tilbygget 1935, kostald og svinestald opført 1965, maskinhus 1968 og i 1971 er hønsehuset omforandret til maskinhus. Gården drives med en besætning på 60 slagtesvin og 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, ærter og raps. Der findes 1 traktor og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HOBROVEJ 46, "RØDALSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538339. KARL JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1946, søn af Anne Marie og Hans Jørgensen, gift med Tove Dejbjerg, født d. 15.- 7.-1946, datter af Dagmar og Sigfred Dejbjerg.T.J. er afløser på et plejehjem. K.J. er i bestyrelsen for Højslev Grovvareforening og han er formand for Hald Brugsforening. Han overtog gården d. 11.-7.-1969 fra sin mor, Anne Marie Jørgensen, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 328.000. Areal 44,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført 1930, avlsbygningerne er opført 1930 og moderniseret 1970, hvor der blev lavet spalte- og gylleanlæg, maskinhus opført 1976. Gårdens kvægbesætning er efter et IBR udbrud ved at blive indsat, besætnings støreisen bliver på 40 malkekøer, desuden opfedes der 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, diverse kartoffelmaskiner, 2 gylletanke, korntørringsanlæg og varmegenvindingsanlæg fra kostalden. På gården er der 1 fast medhjælp.



-196-HOLSTEBROVEJ 101, LUND, 7800 SKIVE, tlf. 07-525267.AKSEL STILLING, gårdejer, født d. 27.-3.-1943, søn af Sigrid og Christian Stilling, Breum, gift med Else-Marie Bunde, født d. 8.-10.-1954, datter af Martha og Rasmus Bonde Kristensen, Lund. ‘E.M.S. er lærer.A.S. er brandmand. Han overtog gården d. 11.-12.-1982 fra Peter Nielsen.Matr. nr. 7a. Areal 6 ha. og der er forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1982, svinestald opført 1909, kostald og lade 1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og 1 halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 103, "DALGÅRD", 7800 SKIVE.PEDER LARSEN, gårdejer, omtales under Ballingvej 5.P.L. overtog gården i 1974 fra Henning Lyngsø.Matr. nr. 5a. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 16 ha.Gården drives sammen med Ballingvej 5.
HOLSTEBROVEJ 107, "HALDBORG", 7800 SKIVE, tlf. 07-520556.NIELS LYBYE, gårdejer, født d. 11.-3.-1936, søn af Christian Lybye, gift med Jette Lind, datter af J.A.R. Lind.N.L. overtog gården i 1964 fra sin far, Christian Lybye, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1828.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.851.000. Grundskyld 890.500. Areal 72,5 ha., heraf er 5,2 ha. plantage.Stuehuset er opført 1973, maskinhus 1923, lade 1950, fårestald m.m. 1968, svinestald 1970 samt nyt maskinhus og lagerrum 1975. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Areal 38 ha., heraf 15,5 ha. opdyrket eng.

HULGÄRDVEJ 30, "VESTERGÅRD", BØSTRUP, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538098.SVEND AKSEL JENSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1917, søn af Ida og Peder Anton Jensen, gift med Emma Bak, født d. 14.-7.- 1925, datter af Line og Kristen Nielsen Bak, Ravnkilde.S.A.J. overtog gården d. l.-l.- 1960 fra sin far, Peder Anton Jensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.500. Grundskyld 575.400.



-197-Stuehuset er opført 1883, kostald og lade ligeledes 1883, hestestald 1925 og maskinhus 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 50 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og raps. Der findes 2 traktorer.HULGÅRDVEJ 35, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538259.VILLY JOHANSEN, husmand, født d. 25.-4.-1933, søn af Eva og Frederik Johansen, gift med Åse Vrou, født d. 20.-9.-1937, datter af Marie og Kristian Vrou.V.J. er kasserer i Menighedsrådet i Ørslevkloster sogn. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra sin far, Frederik Johansen.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 86.200. Areal 13 ha., heraf 5 ha. opdyrket eng-Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1976, kostald og lade opført 1929 og løbende omforandret. Gården drives med en kvægbesætning på 7 køer + opdræt, alle af blandet race, samt en so. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HØJVANGVEJ 2, "LANDLYST", ESTVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534153.JENS CHRISTIAN KUDAHL, landmand, født d. 3.-11.-1939, søn af Jakob Kudal, Sepstrup. J.C.H. overtog gården d. 1.-8.-1968 fra Børge Egholm.Matr. nr. lo m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 179.400. Areal 18,1 ha., heraf tilkøbt 5,7 ha., der er 3 ha. eng og forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1939, kostald og lade opført 1939 og ny svinestald 1971. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 13 malkekøer + 18 stk. opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HØJVANGVEJ 3, ESTVADGÅRD MARK, 7800 SKIVE, tlf. 07-534119. HARALD BUNDGÅRD FREDERIKSEN, landmand, født d. 19.-7.- 1924, søn af Christian Frederiksen, Mogenstrup, gift med Tove Tanderup Jensen, født d. 29.-5.-1928, datter af Viktor Jensen, Rønbjerg. H.B.F. overtog gården d. 12.-8.-1966 fra Evald Bech.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 134.800. Areal 11,4 ha., heraf 2 ha. eng. Alle bygningerne er opført 1939, da gården blev opført som stats-



-198-husmandssted. Der findes 1 traktor forpagtet ud. samt anpart i Estvad Møllelaug. Jorden er
HØJVANGVEJ 6, ESTVADGÅRD MARK, 7800 SKIVE, tlf. 07-534174. PEDER BROKHOLM, statshusmand, født d. 3.-10.-1911, søn af Jens Brokholm, Trabjerg, gift med Edith Børsting Mortensen, født d. 8.-8.1917, datter af Morten Børsting Mortensen, Hem.E.B.B. har været hjemmehjælper i 17 år.P.B. overtog gården, da den i 1939 blev udstykket fra Estvad-gård.Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 135.600. Areal 11 ha., heraf 2 ha. eng.Alle bygningerne er opført ved udstykningen i 1939. Jorden er bortforpagtet.

Matr. nr. 5n. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal

JEGSTRUPVEJ 5, 7800 SKIVE, tlf. 07-524278.THORKILD HONUM, hønseriejer, født d. 17.-6.-1936, søn af Ella og Joacim Honum, Skive, gift med Lis Høgh, født d. 25.-9.-1938, datter af Astrid og Vagn Høgh. L.H. er ansat på et revisionskontor.T.H. er formand for Skive Travbane, sektionsformand for Dansk Travopdrætterforening. Han overtog gården i 1960, da jorden blev købt.10,2 ha. og der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1961, avlsbygningerne opført henholdsvis 1961 og 1973. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion på 50.000 stk. af gangen, på årsbasis 300.000 slagtekyllinger. Desuden er der 20 travheste, interessen for avl og opdræt af travheste er både hobby og levebrød, som har udviklet sig gennem de sidste 20 år. Der findes 2 traktorer, genvindingsanlæg for varme og gasvarme til kyllegeopdræt- tet.JELSEVEJ 323, "NORDMARKSGÅRDEN", 7800 SKIVE.KARL GUSTAV THOMSEN, pelsdyravler, omtales under Lundøvej 146.K.G.T. overtog gården d. 1.-7.-1977 fra faderen, Magne Kastrup Thomsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 1.310.000. Grundskyld 343.000.Areal 14,9 ha., heraf 1 ha. eng og 3 sommerhusgrunde.Stuehuset er opført 1978, kostald udelukkende med planteproduktion og lade 1929 og skalmuret 1978. Gården drives bestående af byg, ærter og raps. Der findes 1



-199- halmfyr. Der bliver drevet campingplads på ejendommen, der er plads til 20 enheder.JERNBANEVEJ 3, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535539.SVEND JAKOBSEN, husmand, født d. 19.-1.-1944, søn af Anna og Hans Jakobsen, Vinkel, gift med Alice Nielsen, født d. 30.-9.-1959, datter af Anna og Arnold Nielsen.A.N. er sygehjælper i Højslev.S.J. overtog gården d. 1.-12.-1977 fra Visti Kristensen.Matr. nr. 13g Nr. Søby. Ejendomsskyld 684.000. Grundskyld 72.800. Areal 6,7 ha. Stuehuset er opført 1928 og restaureret flere gange, kostald opført 1928 og tilbygget til svin 1963, desuden er der en lade opført 1928. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug og raps. Der findes 1 traktor og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.JERNBANEVEJ 5, SØBY, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535918.SØREN og CARSTEN PLOUGMANN LAJGÄRD, gårdejere. De omtales under "Kon- radsminde", Røgindvej 6, Højslev.S.P.L. og C.P.L. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Arne Andersen.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34,8 ha., heraf 4,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1871 og omforandret flere gange, svinestald og lade ligeledes 1871, ny svinestald 1964 og endnu en i 1966. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor, 1 portionstørreri og plantørreri. Gården drives sammen med "Konradsminde", Røgindvej 6.KISUMVEJ 43, KISUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-534064.KRISTEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1915, søn af Elias Kristensen, GI. Rønbjerg, gift med Birgit Bjørnholt Nielsen, født d. 26.-1.-1931, datter af Hans Emanuel Nielsen, Estvad. B.B.K. er kirkesanger ved Estvad Kirke.K.K. har i en årrække været i bestyrelsen for Estvad-Rønbjerg Husmandsforening. Han overtog gården d. 29.-4.-1949 fra Jens Christian Kjær Hedegård.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 155.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 7 ha. og der er ca. 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1962, udbygningerne består af en gi. kostald og en ny kostald opført 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en svineproduktion på 5 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der 3 tyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KISUMVEJ 45, "KISUM NØRGÅRD", KISUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-534035.SVEND TANDERUP, gårdejer, født d. 15.-8.-1934, søn af Otto Tanderup, Ejsing, gift med Ingrid Nørgaard, født d. 2.-3.-1936, datter af Christian Nørgaard, Rønbjerg.S.T. overtog gården d. 19.-4.-1963



-200- fra Aage Madsen.Matr. nr. 11c m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 275.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført'1958 efter en brand, lade opført 1905, svinestald 1930 og ombygget 1963, kostald ombygget 1967, maskinhus opført 1966 og 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer og 38 stk. opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og del i markvandigsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KISUMVE3 52, "MELGÅRD", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534065.KARL POULSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1920, søn af Jens Christian Poulsen, Sepstrup, gift med Lilly Kristine Fly, født d. 28.-3.1923, datter af Niels Peter Fly, Kisum.K.P. har været i sognerådet i Est- vad-Rønbjerg Kommune, har været sognefoged i 8 år og formand for Estvad-Rønbjerg Kontrolforening. Han overtog gården d.1.-10.-1947 fra Magnus Madsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 272.800. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1939, lade ca. 1890, stald 1912 og maskinhus 1979. Oorden er forpagtet ud til sønnen, 3ens Peter Fly Poulsen, og dennes fætter, Jørgen Fly, som driver Rønbjerg Maskinstation I/S. Der findes markvandingsanlæg og portionstørreri.KISUMVEJ 54, "KISUM NYGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534049.KRISTIAN HEDEGÅRD, landmand, født d. 18.-3.-1913, søn af Poul Hedegård, Egebjerg, gift med Mary Fly, født d. 7.-6.-1915, datter af Niels Peter Fly, Rønbjerg.H.H. byggede gården i 1942, jorden er fra Mary Flys fødehjem, "Øster Lidegård".Matr. nr. 7h m.fl. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.Alle bygningerne er opført 1942. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor og halmfyr. Sønnen Poul Erik Fly Hedegård købte ejendommen i 1982, ejendommen beboes af Mary og Kristian Hedegård.KISUMVEJ 60, ESTVADSGÅRD MARK, 7800 SKIVE, tlf. 07-534216. VERNER PLOUGMANN, landmand, født d. 13.-10.-1947, søn af Jens Plougmann, Spøttrup, gift med Ellis Winther, født d. 19.-11.-1949, datter af Niels Winther, Spøttrup. V.P. er i bestyrelsen for Hem-Vin- de-Hvidbjerg Husmandsforening, i



-201- repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 20.-11.-1973 fra Niels Kirkebak.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 138.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ca. 16 ha. Der er 3 ha. eng og 17 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1881, kostald 1964, lade og roehus 1971 samt svinestald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 30 malkekøer og 40 stk. opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og 1 plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. I 1881 blev stuehuset bygget som Est vad Nordre Skole, den blev nedlagt som skole i 1960.KRARUPVEJ 29, "KURGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531027.SVENNING SØRENSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1942, søn af Thora og Frederik Sørensen, Hem, gift med Karen Vestergård, født d. 23.-2.-1946, datter af Dorthe og Kristian Vestergård, 0. Jølby.K.S. er sygeplejerske.S.S. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra faderen, Frederik Sørensen.Matr. nr. 21h m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt ca. 21 ha., der er 1 ha. skov og 2 ha. eng samt 7 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1864 og restaureret flere gange, sidst i 1980, kostald opført 1920 og ombygget 1970, lade opført 1957, svinestald 1973 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og rajgræs. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Maskistation bruges til en del af markarbejdet.KRARUPVEJ 30, HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531230.ANTON MEHLSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1936, datter af Valborg og Mehlsen Nielsen, Hem, gift med Else Vetter Nørgård, født d. 29.-3.-1942, datter af Astrid og Ernst Nørgård, Sdr. Onsild.E.V.N. er hjemmehjælper.A.M.N. overtog gården d. 1.-7.- 1963 fra sin moster, Mathilde Go- ul Olesen. Gården har været i familiens eje siden 1866.Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 254.000. Areal 16 ha.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1975, lade og kostald opført 1927, slagte- svinestald 1966. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 30 SPF-søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KRARUPVEJ 46, HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531048.NIELS SEVELSTED NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1940, søn af Valborg og Mehlsen Nielsen, Hem, gift med Connie Sørensen, født d. 10.-8.-1943, datter af Thilde og Jens. Sørensen.N.S.N. overtog gården d. 11.-6.- 1969 fra sin far, Mehlsen



-202-Nielsen.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 577.800. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1974, alle avlsbygninger er opført efter en brand i 1952, desuden er der slagtesvinestald opført 1977, sostald 1979 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 SPF-søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter, byg, rajgræs og frø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 plansilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.KRARUPVE3 58, "KRARUP TOFTEGÅRD", KRARUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-523395.HENRIK NYMANN, gårdejer, født d. 27.-8.-1917, søn af Karen og Niels Nymann, Krarup, gift med Anna-Lise Skibsted, født d. 12.-10.1923, datter af Anne Mette og Niels Skibsted.H.N. overtog gården d. 19.-2.-1958 fra sin far, Niels Nymann. Gården drives sammen med "Bakgården", Ballingvej 7, Hem, de togårde drives som I/S sammen med sønnen, Niels.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 582.600. Areal 44 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha.Stuehuset er opført 1911 og tilbygget 1928, avlsbygningerne opført 1912 efter en brand, maskinhus opført 1947, nyt maskinhus og lade 1974 og avlsbygninger lavet om til svin 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion, slagtesvinene kommer fra Ballingvej 7, ialt ca. 250 stk. af gangen. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og vinterbyg. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 slamsuger, 1 gummiged, 1 gylletank og 1 plansilo. Der bruges lidt fremmed arbejdskraft.LUNDHEDEVEJ 10, KISUMKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07534116.SØREN NIELSEN, husmand, født d. 9.-1.-1918, søn af Ludvig Nielsen, Rønbjerg, gift med Petra Pedersen, født d. 7.-7.-1925, datter af Kresten Pedersen, Hald. S.N. er formand for Estvad-Røn- bjerg Husmandsforening, i kredsbestyrelsen for Vinderup-Holste- bro Husmandskreds. Han overtog gården d. 25.-8.-1943 fra Kirstine Pedersen.Matr. nr. 6e m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 98.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret flere gange, kostald og lade opført 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-203-LUNDHEDEVEJ 12, KISUMKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07-534115.JØRGEN IBSEN, landmand, født d. 7.-4.-1941, søn af Gerhard Ibsen, gift med Annemette Gregersen, født d. 2.-6.-1947, datter af Ejner Gregersen, Trandum.A.I. er rengøringsassistent.J.I. er postbud fra Skive Postkontor. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin far, Gerhard Ibsen.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 117.000. Areal 12 ha., heraf 1,4 ha. eng.Stuehuset er opført 1955, lade ca. 1900, maskinhus 1946, kostald 1960 og garage1965. Gården drives med en svineproduktion på 5 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDHEDEVEJ 18, "KOLDKJÆR- GÅRD", KISUMKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07-534114.HERMANN PEDERSEN, landmand, født d. 8.-10.-1932, søn af Elias Pedersen, Lille Kjellerup, gift med Anna Kirstine Hyldgård Jakobsen, født d. 4.-4.-1937, datter af Niels Hyldgård Jakobsen, Nauer.H.P. overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Aksel Børsting.Matr. nr. 12b m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 214.700. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 12ha. og der er forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført 1947 og tilbygget 1972-1976, kostald og lade opført 1965, maskinhus 1977 og minkhaller opført 1980-1988. Gården drives med en pelsdyrproduktion på ca. 600 minktæver, der produceres ca. 2.700 skind pr. år. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 1 gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. Gården drives under navnet "Koldkær Mink I/S", ejerne er Ole Andersen, Bent Pedersen og Hermann Pedersen. Endvidere driver Hermann Pedersen maskinstation fra gården.LUNDHEDEVEJ 201, "LUNDHEDE", 7800 SKIVE, tlf. 07-521567. HENNING BORUP SVENDSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1932, søn af Jens Svendsen, Jebjerg, gift med Ella Astrup Andersen, født d. 23.-2.-1929, datter af Christian Andersen, Balling.E.A.S. er overlærer på Skivehus Skole.H.B.L. har været bestyrelsesmedlem i Jutland Slagterierne og han er egnsrepræsentant i Mejeriselskabet Danmark. Han overtog-



-204- gården d. 1.-12.-1974 fra Niels Ejler Nielsen. Gården var oprindelig på 110 ha., den blev udstykket efter en brand i 1938. Gården er nævnt i Trap Danmark i 1347 og i Chr. V. matrikel i 1688.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 233.500. Areal 22,9 ha.Stuehuset er opført 1889, kostald og lade 1938, maskinhuset er et gammelt ombygget vandmøllehus. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDØVEJ 7, "ELMEGÅRDEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537060.ERIK HØJRIIS, gårdejer, født d. 4.-7.-1953, søn af Nanna og Poul Højriis, bor sammen med Helga Nielsen, født d. 3.-12.-1953, datter af Nanna og Kristian Nielsen, Harre.H.N. er kontorassistent.E.H. er uddannet karrosseribygger. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far, Poul Højriis, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 1 ha. skov og 11 ha. eng samt 3 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1888 og restaureret flere gange, kostald opført 1913-1915, tilbygget med svinehus 1968 og omforandret 1977, maskinhus opført 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med 36 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 13 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, 1 portionstørreri og 1 plansilo. Der er ansat 1 dreng som medhjælp efter skoletid.LUNDØVEJ 39, "VANGSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537142. LAURITS KRISTENSEN og SVEND ERIK VANGSGÅRD, landmænd. L.K. er født d. 8.-9.-1935, søn af Godtfred Kristensen, gift med Ella Kristensen, født d. 23.-3.-1937, datter af Johannes Kristensen. S.E.V. er født d. 1.-8.-1960, søn af Laurits Kristensen, gift med Bodil Madsen, født d. 24.-12.-1961, datter af Søren Madsen.E.K. er halvtidsansat på fabrik.B.M. er bager.L.K. er i bestyrelsen for den lokale landboforening. Han overtog gården i 1967 fra sin far, Godtfred Kristensen.S.E.V. er i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han fik halvpart i gården i 1985.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 513.100. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 15 ha. eng og 5 mose samt 35 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1865, stalde 1972 og foderhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 80 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp.LUNDØVEJ 95, "BAKKEGÅRDEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-587045.KRISTIAN BÆKGAARD, gårdejer, født d. 11.-9.-1922, søn af Signe og Anders Christian Bækgaard.K.B. overtog gården d. 15.-11.-1956 fra Poul Jakobsen, Herning.Matr. nr. la Svenstrup. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 357.200. Areal 39 ha., heraf 1 ha. skov og bakkeskråninger.



-205-Stuehuset er opført 1935, kostald og lade opført 1915, svinestald 1962 og maskinhus 1963. Gårdens besætning er på 30 SDM-kvier. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 1 traktor og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDØVEJ 120, "DEGNSGÅRDE", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537043. HANS TRANBERG JENSEN og KRISTIAN ØSTERGAARD JENSEN, gårdejere. H.T.J. er født d. 6.-2.- 1948, K.Ø.J. er født d. 31.-7.-1954, begge sønner af Gudrun og Svend Østergaard Jensen.H.T.J. og K.Ø.J. overtog gården d. 1.-1.-1983 fra deres far, Svend Østergaard Jensen, de er 3. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 429.000. Areal 42 ha., heraf 3,9 ha. eng og der er forpagtet 3,3 ha.Stuehuset er opført 1872 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1906, kostald forandret 1985, ny kostald og lade opført 1976, desuden er der en gammel hestestald og maskinhus. Gården drives med en kvæproduktion på 37 malkekøer + opdræt, alle af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 portionstørreri og 2 køresiloer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDØVEJ 130, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537130.HUGO KRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1934, søn af Anton Kristensen, Ikast, gift med Conny Svoldgaard, født d. 7.-2.-1941, datter af Laigaard Svoldgaard, Højslev.H.K. overtog gården d. 15.-4.-1939 fra Egon Pedersen.Matr. nr. 3t. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 232.300. Areal 22,1 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.Stuehuset er opført 1917, staldene ligeledes 1917, lade 1959, maskinhus 1978 og garage 1985. Gården drives med en malkekvægsbesætning af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDØVEJ 139, "ØSTERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538157. MICHAEL ØSTERGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1938, søn af Tilde og Peder Østergård Jensen, gift med Hanne Vistisen, født d. 2.-1.-1950, datter af Åse og Peder Vistisen, Hald.H.J. er omsorgsassistent i Skive. M.Ø.J. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sin far, Peder Østergård Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 380.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 9,8 ha., der er 16 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret flere gange, kostald og lade opført 1900 og tilbygget 1973, hønsehus opført 1900 og svinestald 1932, desuden er der et maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malke-



-206- køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 13 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Gården drives med faderen som medhjælp.LUNDØVEJ 146, "LUNDØ MINKFARM", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 538137.KARL GUSTAV THOMSEN, pelsdyravler, født d. 7.-7.-1946, søn af Betty Kirstine og Magne Kastrup Thomsen, gift med Linda Jensen, født d. 4.-2.-1955, datter af Sonja og Søren Jensen, Hald. K.G.T. er i bestyrelsen for Minkfodercentralen og i bestyrelsen for den lokale minkavlerforening. Han overtog gården d. 1.-12.-1967. Matr. nr. llh m.fl. Ejendomsskyl d 1.150.000. Grundskyld 192.100. Foto: Kastrup Luftfoto.Areal 25 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha.skov og 4 ha. standeng.Hele minkfarmen er opført fra 1967-1988. Minkfarmen har 1.400 avlstæver af racen Scan Black og Vildvinde. Farmen har siden 1981 været en A-farm, som har været næsten fast repræsenteret på hitlisten over mink. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 minkfodermaskiner, 1 markvandingsanlæg og eget pelseri og anlæg til optøning af vand. På gården er der løs medhjælp i spidsbelastningsperioderne. Gården drives sammen med Jelsevej 323.LUNDØVEJ 161, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538372.NIELS PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1937, søn af Dagmar og Niels H. Nielsen, gift med Bodil Laursen, født d. 4.-11.-1940, datter af Bertha og Jens Laursen.B.N. er sygehjælper i Skive.N.P.N. er kirkeværge ved Lundø Kirke, han er i bestyrelsen for Højslev Foderstofforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin far Niels H. Nielsen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 10 ha. strandeng og almindelig eng og 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført før 1804, svinestald opført 1880 og siden omforandret, kostald opført 1974 og staklade 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der er desuden 100 slagtesvin. Der findes 3 traktorer og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. LUNDØVEJ 196, "GRAVGÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538369. PEDER EJGIN PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1938, søn af Agnethe og Martin Pedersen, gift med Anny Jørgensen Madsen, født d. 26.-8.-1943, datter af Musse og Anders Madsen, Balling. A.J.P. arbejdet halvtids i en bagerforretning i Skive.P.E.P. overtog gården d. 1.-8.-1966 fra sin far, Martin Pedersen, nuværende ejer er 4. generation



-207- på gården.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld, 1.800.000. Grundskyld 365.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 1 ha. skov, 6 ha. eng og 5 ha. opdyrket eng. Stuehuset er opført 1872 og restaureret flere gange, kostald, lade og maskinhus er alle opført efter en brand nytårsaften 1981/82. Gården drives med en kvægproduktion på 44 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 2 søer. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDØVEJ 198, "LUNDØ MØLLE", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538316. FLEMMING KJØLHEDE SØRENSEN, født d. 20.-7.-1960, søn af Grethe og Viggo Sørensen, gift med Kirsten Brodersen, født d. 19.-11.1962, datter af Inger og Martin Brodersen.K.S. er kontorassistent.F.K.S. er i bestyrelsen for Kontrolforeningen i Skive, i bestyrelsen for Kvægavlerforenin- gereamtepræsentanfoiMejeriselskabetDanmark. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra sin far, Viggo Sørensen.Matr. nr. 12u m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 303.800. Areal 44 ha., desuden er der i 1988 købt 15 ha., der er 1 ha. skov, 18 ha. eng, 3 sommerhusgrunde og 4 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret flere gange, udbygningerne brændte i 1970 og blev da opført med kostald og lade, desuden er der maskinhus opført 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 45 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. LÆRKENBORGVEJ 3, "BAKKEGÅRDEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538230.BENT BAK, gårdejer, født d. 9.-12.-1937, søn af Kristine og Kristian Bak, Engedal, gift med Ruth Hellerup, født d. 1.-12.-1941, datter af Valborg og Kristian Hellerup, Vroue.B.B. overtog gården d. 1.-11.-1968 fra Agnes Olesen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraftilkøbt 5 ha., der er 1 ha. skov og 4 ha. eng samt 5 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1910 og moderniseret 1980, lade opført 1949, kostald 1966 og igen 1974, maskinhus opført 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og 1 køresilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-208- LÆRKENBORGVEJ 15, "LÆR- KENBORG", 7840 HØJSLEV, tlf. 07538015.VALDEMAR HANSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1918, søn af Ane- Sofie og Iver Kristian Hansen, gift med Elise Vrou, født d. 29.-12.-1920, datter af Karen og Jens Jensen Vrou.V.H. overtog gården d. 1.-10.-1946 fra sin svigerfar, Jens Jensen Vrou.Matr. nr. la. Areal 90 ha., heraf8 ha. skov, 11 ha. eng og 4 ha. krat og bakker.Stuehuset er 223 år gi., hønsehus opført 1910, kostald 1921, maskinhus 1951, svine- stald 1959 og lade 1975. Gården drives med en ammekobesætning på 25 moderdyr, 20 af disse er renracet Limousine samt 1 tyr. Desuden er der 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og rug. Der findes 3 traktorer og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården.NR. SØBYVEJ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535534.GUNNAR VIBKJÆR HERMANSEN, autoopretter, født d. 11.-2.-1942, søn af Anna og Mads V. Hermansen, Spøttrup, gift med Ase Hoberg, født d. 16.-3.-1947, datter af Erna og Ejner Hoberg, Demstrup.Å.H. er laborant i Viborg.G.V.H. er autoopretter i Skive. Han overtog gården d. 1.-9.-1984 fra Erling Holst. Matr. nr. ig m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 190.100. Areal 23 ha., heraf 5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1959 og moderniseret 1980, kostald og lade opført 1959, kostald omforandret til heste i 1984. Gårdens besætning er på 2 heste. Der findes 1 traktor og halmfyr. 18 ha. af jorden er lejet ud.NY VIBORGVEJ 5, "MELBJERGGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536009.VILLY JENSEN, kirkebetjent, født d. 28.-10.-1933, søn af Anna og Theodor Jensen, Hald, gift med Laura Marie Åkær Laigård, født d. 22.-1.-1940, datter af Marie Åkær og Johan Ejler Laigård.L.A.J. er sygehjælper på Skovbakkehjemmet i Skive.V.J. er kirkebetjent Ved Højslev Kirke. Han overtog gården i 1964 fra sin svigerfar, Johan E. Laigård. Gården blev bygget i 1909 af Jakob Åkær Jakoben, (Lauras bedstefar), da den blev udstykket fra Hobrovej 4.Matr. nr. lu. Ejendomsskyld 786.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. skov og 7 ha. eng. Stuehuset brændte nytårsaften 1972/73 og blev genopført 1973, kostald, lade og hønsehus opført 1909 og maskinhus 1960. Der findes 1 halmfyr. Jorden er forpagtet ud. OVER SPANGEN 3, "NØRREGÅRD", ESTVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07534062.HENRIK KARSTEN HENRIKSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1943, søn af Valdemar Henriksen, Møgel Thorum, gift med Hanne Katrine Christensen, født d. 12.-11.-1944, datter af John Christensen, Junget.H.K.H. er sygeplejerske på Skive Sygehus.



-209-H.K.H. overtog gården d. 19.-11.-1967 fra Valdemar Sørensen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 211.800. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført 1870 og moderniseret flere gange, kostald opført 1925, lade genopført efter brand i 1938, ny kostald 1967, svinestald 1974 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med 23 malkekøer og kvier, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 35 søer, der produceres ca. 500 smågrise årligt. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.OVER SPANGEN 6, "SØNDERGÅRD", KISUM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534020.ELNA PRIMDAHL ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1931, datter af Jens Christian Primdahl Jensen, Rønbjerg, gift med Jens Andersen, født d. 24.-3.-1925, søn af Peter Andersen.J.A. døde i 1978.E.P.A. er rengøringsassistent på Skive Sygehus. Hun overtog gården i 1978 fra sin svigermor, Mette Andersen, nuværende ejer som har været i slægtens eje siden 1880.er 3. generation på gården,Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 299.400. Areal 40 ha., heraf 10 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1888, kostald og lade ligeledes 1888, svinestald og maskinhus 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug, havre, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen, Jørgen Andersen, driver gården.OVER SPANGEN 10, "BUNDGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534019.NIELS DREJER, gårdejer, født d. 21.-10.-1940, søn af Søren Sørensen Drejer, Thorum, gift med Inge Lise Sørensen, født d. 2.-8.-1949, datter af Harry Sørensen, Rønbjerg.I.L.D. er dagplejer.N.D. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Harald Frederiksen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 560.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 7 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1973, kostald og lade 1960, svinestald 1969 og maskinhus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. Desuden er der en ammekobesætning på 20 Simmentaler-køer og 3 Araber-heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter, græs og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg, 1 plansilo og anpart i Flyndersø Vindmøllelaug. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.OVERMARKVEJ 31, "C.O.MINK", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537044.HANS HAVE OLESEN, minkavler og specialarbejder, født d. 30.-4.-1933, søn af Theodora og Søren Have Olesen, gift med Esther Skorstengaard Jensen, født d.



-210- 10.-7.-1945, datter af Karen og Jens Jensen, Sjørup.E.S.O. er kontorassistent i Stoholm.H.H.O. er truckfører ved Jysk Beton. Han overtog gården d. 1.-12.-1983 fra Verner Kristensen.Matr. nr. 121. Ejendomsskyld 280.000. Grundskyld 42.400. Areal 1,1 ha. Gården drives med en pelsdyrproduktion med 670 avlstæver. Der findes 1 traktor, 1 minkfodermaskine og 1 gylletank. 1 medhjælp efter skoletid er ansat.OVERMARKVEJ 81, "FREDERIKSBERG", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537089.JOHANNES DAHL JAKOBEN, husmand, født d. 11.-10.-1931, søn af Marinus Dahl Jakobsen, gift med Jenny Andersen, født d. 11.-3.-1930, datter af Kristine og Niels Andersen.J.D.J. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-2.-1954 fra Knud Andersen. Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 230.000. Areal 13,2 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.Stuehuset er opført 1922 og moderniseret 1977, kostald opført 1922 og omforandret til svin 1958, lade opført 1958 og ny kostald 1967. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 9 kvier, 4 søer og 25 slagtesvin. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.OVERMARKVEJ 85, "KOM IND", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537135. HENRY ISAKSEN, kaptajn, født d. 21.-4.-1925, søn af Katrine og Peter Isaksen, gift med Jytte Doris Hansen, født d. 6.-1.-1960, datter af Viktoria og Gunnar Emil Hansen.H.I. er kaptajn ved Skive Kaserne, han er uddannet gymnastiklærer. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra Hans Have Olesen. Matr. nr. ly m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2,6 ha. skov.Der har været et gammelt stuehus fra 1900, som er ombygget til garage og vognport, det nye stuehus er opført 1966 og omforandret 1973-1974. Svinestald opført 1925, lade 1936 ombygget til maskinhus 1985, kostald opført 1961 ombygget til heste 1978. Besætningen er på 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Stuehuset er opført 1898, moderniseret 1975 ogukendt.

OVERMARKVEJ 92, "OVERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535731.ELSE MARIE JAKOBSEN, lærer, født d. 27.-3.-1947, datter af Karen og Søren Vestergaard Sørensen, Esbjerg.E.M.J. er lærer. Hun overtog gården d. 1.-8.-1973 fra Peter Strøm Kristensen, som beholdt jorden.Matr. nr. 13e. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 57.600. A- real 0,6 ha.1985, kostald og lades alder er



OVERMARKVEJ 93, "SOMBORG- HUS", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535374.HENRY KONRADSEN, husmand, født d. 10.-11.-1914, søn af Jen- sine og Anton Konradsen, gift med Anna Elisabeth Frederiksen, født d. 20.-1.-1918, datter af Marie Elisabeth og Niels Peter Frederiksen.H.K. overtog gården d. 1.-7.-1951 fra sin mor, Jensine Konradsen, 

-211-

nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7d m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 100.200. Areal 9 ha., heraf 2,7 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gange, kostald opført 1874 og omforandret 1975, hønsehus opført 1951 og lade 1955. Der findes 1 traktor. Jorden er lejet ud.OVERMARKVEJ 94, "SAMBORGGÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535470.EJGIL JAKOBSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1944, søn af Anna og Hans Jakobsen, gift med Bente Redder, født d. 1.-11.-1928, datter af Louis Redder.E.J. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra sin farbror, Karl Jakobsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 522.700. Areal 72 ha., heraf 8 ha. eng. 16 ha. er lejet ud til Skive Flyveplads.Stuehuset er opført 1947, kostald 1912, svinestald 1943, lade og kostald ombygget til svin 1978, hønsehus og garage opført 1962, maskinhus 1972 og 1980. Gården drives med en svineproduktion på 16 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden indkøbes der smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 stålsilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.OVERMARKVEJ 95, "SKOVGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535769.HANS BJERGGAARD HANSEN, landbrugsvikar, født d. 20.-10.-1949, søn af Anne Marie og Henning Karl Hansen, gift med Lisbeth Graff, født d. 18.-9.-1951, datter af Inga Johanne og Theodor Valdemar Graff.L.B. er omsorgsassistent i Skive.H.B.H. er landbrugsvikar, han er i bestyrelsen for den lokale husmandsforening i Søby-Røgind-Vinkel. Han overtog gården d. 20.-3.-1982 fra Stig Sørensen.Matr. nr. 4g m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 138.700. Areal 19 ha. og der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført 1951 og moderniseret 1986, kostald og lade opført 1951, kostald ombygget til kartoffelhus i 1988, svinestald opført 1971 og maskinhus 1986. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, majs, ærter og hør. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. OVERMARKVEJ 97, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535241.SVEND AAGE HEDEGAARD MADSEN, deltids landmand, født d. 27.-6.-1948, søn af Signe og Hans Tage Madsen, gift med Anne-Marie Sørensen, født d. 19.-6.-1952, datter af Betty og Alfred Sørensen.A.M.M. er omsorgsmedhjælper



-212- på Resenlund i Skive.S.AA.H.M. er falckredder i Skive. Han overtog gården d. 22.-10.-1983 fra Kristian Sørensen.Matr. nr. 8f m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 85.300. Areal 8,3 ha. og der er forpagtet 5,6 ha.Stuehuset er opført 1948 og moderniseret 1984, kostald og lade opført 1948, svinestald 1965 og maskinhus 1986. Gårdens besætning er på 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården, 2 kvier, 4 får og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.OVERMARKVE3 99, "HEDEGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-535016. VERNER HEDEGAARD, gårdejer, født d. 22.-10.-1918, søn af Bodil og Kristian Hedegaard.V.H. har været chauffør i 13 år. Han overtog gården d. 1.-5.-1962 fra sin far, Kristian Hedegaard, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38,9 ha.Stuehuset er opført 1907, gi. kostald 1870, kostald 1907, lade 1919 og hønsehus 1955. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 17 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

siden 1800.

PRÆSTEVE3EN 60, "PRIMDAHL", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534015.KRISTIAN PRIMDAHL 3ENSEN, gårdejer, født d. 27.-12.-1922, søn af 3ens Christian 3ensen, gift med Ellen Eriksen, født d. 22.-4.-1928, datter af Konrad Eriksen, Rønbjerg.K.P.3. har været sognefoged i Rønbjerg sogn. Han overtog gården d. 1.-10.-1956 fra sin far, 3ens Christian 3ensen, gården har været i slægtens ejeMatr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 69 ha., heraf 39 ha. eng. Stuehuset er opført 1912 og moderniseret 1960'erne, gi. svinestald, kostald og lade opført 1910, ny kostald og silohus 1964. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



PRÆSTEVEJEN 61, "RIISGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534230.LEIF SØRENSEN, landmand, født d. 5.-2.-1951, søn af Aksel Sørensen, Valsgård, gift med Anna Margrethe Lynderup, født d. 13.-8.- 1952, datter af Lars Kr. Lynderup, Ejsing.A.M.S. er sygeplejerske på Skive Sygehus.L.S. er i Indremissions kredsbestyrelse. Han overtog gården d. 1.-6.- 1974 fra Karl Peter Tanderup. Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 
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1.200.000. Grundskyld 217.700. Areal 26 ha., heraf2 ha. eng og der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1979, lade og kostald 1955, kostald tilbygget 1976 og maskinhus opført 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 31 malkekøer + 30 kvier, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, 2 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. PRÆSTEVEJEN 63, "SØNDERBY- GÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534342.HENNING ABILDGAARD, gårdejer, født d. 12.-1.-1955, søn af Niels Abildgaard, Øsløs, gift med Jette Pedersen, født d. 28.-8.1964, datter af Børge Pedersen, V. Thorup.H.A. overtog gården d. 12.-11.-1983 fra Kristian Suuhl.Matr. nr. 9a. Areal 26 ha., heraf 2 ha. skov og der er forpagtet ca. 20 ha.Stuehuset er opført 1986, maskinhus og lade Gården drives med en kvægbesætning på 64 race. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, datastyret kraftfoderautomat, maskinstation
1957, kostald 1977 og kviestald 1978. malkekøer + opdræt, alle af blandet markvandingsanlæg, 2 køresiloer og bruges til en del af markarbejdet.PRÆSTEVEJEN 65, "MUSGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534031.JENS FOGED, gårdejer, født d. 2.-2.-1940, søn af Søren Foged, Thorum, gift med Karen Margrethe Madsen, født d. 7.-12.-1944, datter af Ejler Madsen, Brokholm. J.F. overtog gården d. 1.-5.-1966 fra Frands Jensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 562.000. A- real 67 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret i løbet af 1980'erne, svinestald opført



-214- 1954, 1970 og 1974, maskinhus opført 1978 og 1986. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 700 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.PRÆSTEVEJEN 72, "SPEGBJERG", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534095.SØREN AGERBÆK NIELSEN, landmand, født d. 10.-3.-1933, søn af Niels Agerbæk Nielsen, Borbjerg.S.A.N. overtog gården d. 4.-9.-1962 fra Jens Pedersen.Matr. nr. 18h m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 198.400. Areal 20,9 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha. og der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1913, gi. kostald ligeledes 1913 og ny kostald 1972, desuden er er en staklade. Gården drives med en kvægproduktion på 23 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og 1 køresilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. 13b 16f. Areal ca. 12 ha.

RAMSDAHLSVEJ 103, 7800 SKIVE, tlf. 07-523863.JØRGEN LOHMANN, handelsmand og landmand, født d. 10.-2.-1946, søn af Karen og Åge Christian Lohmann, bor sammen med Hanne Merete Andersen, født d. 5.-11.-1950, datter af Etly og Arly Andersen, Skive.H.M.A. driver hestepension med ca. 20 stk. heste.J.L. handler med heste. Han overtog gården d. 17.-12.-1972 fra Holger Nielsen.Stuehuset er opført 1939 og gennemrestaureret, stald opført 1939 og tilbygget senere, desuden er der en hestestald, som er opført 1985. Besætningen består af travheste. H.M.A. kører selv på travbaner, og har vundet mange pokaler og diplomer.RETTRUP KÆRVEJ 21, "NØRKJÆR", GL. RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534262. PETER HANSEN, svineproducent, født d. 20.-6.-1961, søn af Holger Hansen, Hår, gift med Helle Dahl Andersen, født d. 27.-1.-1961, datter af Thorkild Andersen, Randers.H.D.H. er sygeplejerske på Skive Sygehus.P.H. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Frits Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 4.300.000. Grundskyld 1.370.000. Areal 109 ha., heraf 14 ha. mose og krat.Stuehuset er opført 1877, gi. svinestald 1963, farestald 1978, klimastald, lade og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 200 SPF/MS-søer, der sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gaffeltruck, 1 gylletank, 1 gastæt silo, 1 plansilo, halmfyr og fuldautomatisk foderanlæg i staldene. På gården er ansat 1 fast medhjælp.



RETTRUP KÆRVEJ 26, "BAKKEGÅRD", GL. RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534329.NIELS AAGE LAUSTSEN, landmand, født d. 19.-8.-1936, søn af Arnold Laustsen, Skalmstrup, gift med Inger Nielsen, født d. 19.-11.-1938, datter af Andreas Nielsen, Broager.N.AA.L. er truckfører på Dantherm i Skive. Han overtog gården d. 15.-3.-1983 fra John Pedersen. Matr. nr. 17i m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 160.000.Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5
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ha., der er 2 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1877 og moderniseret 1981, kostald opført 1964 og carport 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med 2 RDM-køer, 18 ungkreaturer, 1 so, hvorfra grisene opfedes, 9 moderfår, 1 væder + opdræt og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og andel i Krarup Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RETTRUPKÆRVEJ 30, "NØRREGÅRDSMINDE", GL. RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534066.NIELS H. KRISTENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1916, søn af Elias Kristensen, gift med Ingeborg Østergård, født d. 8.-12.-1915, datter af Jens Peter Østergård, Gam- melstrup.N.H.K. overtog gården d. 1.-10.-1940 fra sin far, Elias Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1882.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 198.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha., der er 2,5 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1960, lade 1924 og tilbygget 1944 og 1950, maskinhus opført 1936, staklade 1968 og kostald 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Oprindelig hed gården "Nørregård" og var en større gård, som blev udstykket til flere ejendomme i sidste århundere.RUDE MØLLEVEJ 61, "DØLBYMINDE", V. DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531293. KAJ SØRENSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1944, søn af Kamma og Sigurd Sørensen, gift med Anni Framholt, født d. 6.-3.-1946, datter af Dorthe og Poul Framholt. K.S. overtog gården d. 10.-5.-1975 fra G. Guriksen.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 280.400. Areal 22 ha. og der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1880 og modernsieret 1976-1980, lade opført 1920, sostald 1964, farestald 1972, slagtesvinestald og maskinhus 1979 samt sostald 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 75 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, portionstørreri og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RUDE MØLLEVEJ 68, V. DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531055.PER SØNDERGÅRD, gårdejer, født d. 19.-9.-1937, søn af Karen og Osvald Søndergård, Otting, gift med Marianne Jensen, født d. 10.-6.-1942, datter af Jenny og Poul Jensen, Dølby.P.S. overtog gården fra Kristian Andersen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 2.070.000. Grundskyld 570.100. Areal 40,3 ha., heraf tilkøbt 16 ha.



-216-Stuehuset er opført 1974, svinestald 1968, kostald 1969, maskinhus 1970, lade 1975 og silohus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 48 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 roeoptager, 2 gylletanke og 1 plantørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælp. P.S. ejer også "Granbjerggård", Vittrupvej 11, Otting, Spøttrup Kommune.RUDE MØLLEVEJ 74, "DØLBYGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-523874.LAUST M. LADEFOGED, proprietær, født d. 31.-10.-1933, søn af Else og Mads Ladefoged, Skive, gift med Nora Fenn, født d. 24.-9.-1931, datter af T. og Jes Fenn, V. Sattrup.L.M.L. overtog gården d. 4.-2.-1970 fra sin far, Mads Ladefoged.Nuværende ejer er 11. generation på gården, som kom i familiens eje d. 30.-4.-1720. Den 30.-11.-1906 blev den købt fri fra Estvadgård for 2.330 Rdl.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 4.150.000. Grundskyld 1.400.000. Areal 111 ha. og der er forpagtet 90 ha.Stuehuset er opført 1907, maskinhus og kornlager 1976, halmlade 1986, staldene brændte i 1987 og blev genopført 1988. Gården drives med en ammekobesætning på 75 ammekøer + opdræt, desuden er der plads til 1.400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frø, hvede og byg. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 gylletank, 1 gennemløbstørreri, plansiloer og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. L.M.L. ejer også "Øksenvadgård", Øksenvadvej 1, denne gård er på 38 ha., ejendomsskyld 1.700.000 og drives fra "Dølbygård".RUDE MØLLEVEJ 83, "RUDE MØLLE", DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-521884.ELISABETH BOEL JENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1957, datter af Grethe og Svend Jensen, Skive.E.B.J. overtog gården i 1983 fra Gudik Østergård.Areal 43 ha.Stuehuset er opført 1837 og restaureret 1967, avlsbygningerne er opført ca. 1920. Gården drives som hestestutteri. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RØGINDVEJ 6, "KONRADSMINDE", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535127.CARSTEN PLOUGMANN LAIGÅRD, gårdejer, født d. 17.-5.-1936, søn af Kirstine og Hans C. Laigård, Ørslevkloster Mark, gift med Inga Jensen, født d. 13.-10.-1941, datter af Anna og Gustav Jensen, Højslev.C.P.L. overtog gården d. 1.-5.-1964 fra sin svigerfar, Gustav Jensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., desuden er der tilkøbt en ejendom på 34,8 ha., der er 1,5 ha. plantage og krat og 10 ha. er i forpagtning. Fra 1.-4.-1988 har sønnen, Søren Laigård, haft halvpart i gården, desuden har han halvpart i den tilkøbte ejendom på Jernbanevej 5, Søby, 7840 Højslev.Stuehuset er opført 1919, avlsbygninger 1908, kostald og lade 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer, fortrinsvis SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.RØGINDVEJ 7, 7840 HØJSLEV, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535153. FOLMER LEMMING, husmand, født d. 14.-10.-1912, søn af Margrethe og Andres Lemming, gift med Elly Vestergård Sørensen, født d. 17.-8.-1930, datter af Marie og Christian Vestergård Sørensen, Seide.F.L. overtog gården d. 1.-4.-1950 



fra Alfred Nielsen, Stoholm.Areal 7,8 ha.Gården er opført omkr. 1800-tallet. Jorden er lejet ud.SEJSTRUPVEJ 3, "ROSENDAL", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537052. HARRY BERTELSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1930, søn af Andrea og Jens Bertelsen, gift med Inga Jensen, født d. 13.-6.- 1945, datter af Ingrid og Karl Jensen.I.B. er udearbejdende.H.B. overtog gården d. 1.-12.- 1953 fra sin far, Jens Bertelsen. Matr. nr. 8m m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 231.700. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. eng, 1 ha. sø og lidt skov.Stuehuset er opført 1933 og moderniseret 1976, kostald opført efter en brand i 1933, tilbygget 1968, maskinhus opført 1955 og lade 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 8 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SEJSTRUPVEJ 5, "DAMGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537038. ERLANN PØRTNER, slagteriarbejder, født d. 14.-4.-1952, søn af Erna og Kresten Jensen, gift med Jette Hejlskov Sørensen, født d. 4.-1.-1955, datter af Marianne og Stig Sørensen.J.H.P. er kontorassistent i Skive.E.P. er slagteriarbejder i Skive. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra J.H.P.s farfar, Anton Sørensen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 53,5 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1905 og moderniseret 1987/88, alle udbygningerne er opført 1902. Gården drives med en ammekobesætning på 19 Angus-køer og desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn og raps. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SEJSTRUPVEJ 9, "VESTERVANG", ØRUM, 7840 HØJSLEV.EGON NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1936, søn af Agnes og Sigurd Nielsen, gift med Gerda Nielsen, født d. 23.-9.-1933, datter af Maja og Karl Nielsen.G.N. og E.N. er halvtids beskæftiget som gravere ved Ørum Kirke. E.N. er medlem af Ørum Menighedsråd. Han overtog gården i 1957, da den blev bygget på uop-



-218- dyrket hede.Matr. nr. 7c m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 282.600. Areal 44,5 ha., heraf 5 ha. vedvarende græs og der er forpagtet 11,1 ha.Stuehuset er opført 1957 og tilbygget 1976, kostald og lade opført 1957, ny svinestald 1965, maskinhus 1977 og ny kostald 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 60 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 propionssyreanlæg til ca. 200 tdr. korn. En søn arbejder som fast medhjælp på gården.SE3STRUPVE3 10, "OVERGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-537041.3ENS CHRISTIAN H03RIIS, gårdejer, født d. 19.-4.-1955, søn af Kirsten og Peter Højriis.3.C.H. overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin mor, Kirsten Højriis.Matr. nr. lOd m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 298.600. Areal 31,2 ha., desuden er der tilkøbt 29 ha. på Hobrovej 40, ejendomsskyld 860.000, grundskyld 249.400. Der er 3 ha. eng og 13 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1942, lade opført 1800-tallet, gi. kostald 1930, svinestald 1965, maskinhus 1975 og kostald og foderhal 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 55 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 5 traktorer, del i mejetærsker, 1 gylletank, 1 plansilo og 2 køresiloer til ensilage. På gården er ansat 1 fast medhjælp.SE3STRUPVE3 12, "GRIBBEGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-538179. MALTE OLESEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1921, søn af Marie og Ole Olesen.M.O. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin mor, Marie Olesen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 229.600. Areal 34 ha., heraf frasolgt 2 ha. ved jordfordeling og der er 1 ha. skov.Stuehus opført før 1800'tallet står stadig, men der blev bygget nyt i 1928. Lade opført 1912, svinestald 1929, hønsehus 1935 og kostald 1973-1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 12 malkekøer + opdræt, desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og lidt korn. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SE3STRUPVE3 16, "DALGÅRD", 7840 H03SLEV.A. INGILD H3ORTSØ, gårdejer, omtales under Ørumvej 77.A.I.H. overtog gården i 1974 fra 3ohannes 3ørgensen.Matr. nr. 13a m.fl. Areal 30 ha. Gården drives sammen med Ørum vej 75 og 77.



SIGGÅRDVEJ 33, "SIGGÅRD", DOMMERBY, 7800 SKIVE, tlf. 07- 535028.OVE ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1939, søn af Anna og Laurits Andersen, gift med Nina Hedegård, født d. 20.-1.-1939, datter af Mary og Jens Hedegård. N.H.A. er børnehaveforsorgspædagog og desuden har hun været kirkesanger i 5 år.O.A. er landbrugsuddannet, han har været bestyrer og ansat på forsøgsstationer forskellige ste
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der i landet. Han overtog gården d. 1.-10.-1967 fra sin far, Laurits Andersen. Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28 ha. og der er forpagtet 28 ha. Stuehuset er opført ca. 1870 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1972, gi. kostald omdannet til kalvestald 1978, kostald udvidet, 2 tårnsiloer og maskinhus opført 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 2 gylletanke, markvandingsanlæg, plansilo og tårnsilo til ensilage med automatisk udlægning. På gården er ansat 1 fast medhjælp.STENSBJERGVEJ 1, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536152.DENNIS DUBGAARD, tømrer, født d. 2.-10.-1953, søn af Marie og Ejnar Dubgaard, gift med Tove Markussen, født d. 23.-2.-1954, datter af Esther og Christian Markus- sen.T.D. er overkontorassistent ved Toldvæsenet.D.D. er tømrer. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra sin far, Ejnar Dubgaard, gården bliver drevet som I/S sammen med broderen, Alex Dubgaard.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 742.000. Areal 9,4 ha., frasolgt 11,1 ha. i 1987.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1986, kostald og lade er af ældre dato, svinestald og maskinhus opført 1967. Gårdens besætning er på 20 får. Planteproduktionens salgasafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor og 1 portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. STENSBJERGVEJ 3, "STENSBJERGGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07535751.JØRGEN DREJER, gårdejer, født d. 21.-9.-1947, søn af Elvine og Søren Drejer, gift med Grethe Pedersen, født d. 28.-9.- 1950, datter af Nanna og Johannes Pedersen.G.D. er børnehaveklasseleder. J.D. overtog gården d. 17.-1.-1975 fra Aksel Høj.Areal 38,9 ha., heraf tilkøbt23,3 ha. og der er forpagtet 3,6 ha.Stuehuset er opført 1953 og tilbygget 1983, kostald opført 1953 og ombygget til grise 1975, kostald opført 1968 og ombygget til grise 1976, svinestald og lade opført 1976 samt en svinestald 1978. Gården drives med en svineproduktion på 130 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 11 Hereford-kreaturer. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, 1 plantørreri til 1.500 tdr. korn og 1 rundballefyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-220-STENSBJERGVEJ 5, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538723.JENS ERIK TRANDERS, gårdejer, født d. 22.-11.-1953, søn af Rita og Peder Tranders, bor sammen med Karen Jensen, født d. 6.-12.-1955, datter af Mary Olesen og Knud Mikkelsen.J.E.T. er møbelsnedker og arbejder som tømrer i Viborg. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Jørgen Olesen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 102.000. Areal 22,5 ha., heraf 1,7 ha. eng og 2,7 ha. grusgrav, desuden er der en andedam i engen. Stuehuset er opført 1939, omforandret og tilbygget 1978, kostald og svinestald opført 1963 og maskinhus 1976. Gården drives med en besætning på 30 stk. blandet kreaturer samt 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer, den drives uden fremmed arbejdskraft.

ha. skov og krat samt 28,8 ha. i forpagtning.

STOHOLMVEJ 26, "ORMEDAL", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535208. KNUD V. JENSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1935, søn af Agnethe og Knud Jensen, gift med Maren Daugaard, født d. 24.-2.- 1936, datter af Jensine og Laurits Daugaard.K.V.J. overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Argild Toft.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 268.000. Areal 23,2 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha., der er 6,2 ha. eng og 2,7Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1974, lade opført 1870 og nyopbygget 1982, gi. kostald og svinestald opført 1928 og omforandret 1954 og igen 1976, ny kostald opført 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktoer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STOHOLMVEJ 29, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536281.JENS SINDING THOMSEN, landmand, født d. 17.-2.-1925, søn af Mette og Ingvart Thomsen, gift med Edith Boe, født d. 8.-8.-1930, datter af Rotine og Laurits Boe. J.S.T. har arbejdet som "Altmuligmand". Han overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Severin Pedersen.Matr. nr. 15b m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,5 ha., heraf 1,7 ha. eng og 0,2 ha. krat og skov.Stuehuset er opført 1888 og moderniseret flere gange, kostald opført 1888 og senere tilbygget, lade og hønsehus opført 1888. Hele ejendommen er en gammel statsejendom. Gården drives med en kvægproduktion på 6 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 



STOHOLMVEJ 32, "ANFLYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535049. NIELS KJÆR SØRENSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1921, søn af Karen og Søren Christian Sørensen, gift med Ingrid Kjær Pedersen, født d. 17.-3.-1927, datter af Thyra og Harald Kjær Pedersen, Gammel- strup.N.K.S. har været i kommunalbestyrelsen for Kobberup-Feldingbjerg- Gammelstrup Kommune, han har været sognefoged i 14 år. Han overtog gården d. 1.-3.-1952 fra 
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sin bror, Kristian Sørensen, som havde haft den i 6 år, han overtog den fra sin far,Søren Christian Sørensen.Matr. nr. 9a m.fl. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 10 ha. i forbindelse med jordfordeling, der er 3,8 ha. eng og 1 ha. krat.Stuehuset er opført 1872 og moderniseret 1952 og 1972, gi. hestestald, lade, fyrrum og vaskerum opført 1886, maskinhus 1948, kostald 1960, staklade 1965 og nyt maskinhus 1986. Gården drives med en besætning på 90 kreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 portionstørreri og 1 ensilagesilo. På gården arbejder sønnen som fast medhjælp. STOHOLMVEJ 33,7840 HØJSLEV, tlf. 07-535116.HARALD TOFT MIKKELSEN, født d. 18.-8.-1921, søn af Anna og Karl Mikkelsen, gift med Anna Kjærgaard, født d. 11.-4.- 1924, datter af Dagny Kjærgaard, Bøstrup.H.T.M. overtog gården d. 15.-1.- 1946 fra sin far, Karl Mikkelsen. Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 149.200. A- real 13,3 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha.Der er 2,3 ha. eng og forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført 1910, lade ligeledes 1910, stald 1929, kalvehus 1926, hønsehus 1946 og kyllingehus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 30 slagtesvin. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STOHOLMVEJ 34, "BJERREGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535903. TOM KNUDSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1955, søn af Kathrine og Peter Knudsen, Fåborg, gift med Lisbeth Kold, født d. 26.-11.-1963, datter af Kristine og Gustav Kold, Hjerm.L.K. arbejder i butik.T.K. overtog gården d. 1.-8.-1982. Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 36 ha., heraf



-222- tilkøbt 4 ha., der er 7 ha. eng og forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført 1899 og restaureret flere gange, gi. kostald opført 1899 og tilbygget til kalvestald 1979, lade opført 1910, hønsehus 1950, løsdriftkostald 1977 og spaltestald 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 53 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og halmfyr. På gården bruges løs medhjælp.STOHOLMVEJ 39, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535360.REGNER KNUDSEN, murermester, født d. 22.-5.-1936, søn af Rosa Augusta og Alfred Knudsen, gift med Anna Lise Østergaard, født d. 25.-2.-1937, datter af Harald Østergaard Nielsen.A.L.K. er vacum energibehandler.R.K. overtog gården d. 1.-10.-1969 fra sin mor, Rosa A. Knudsen, nuværende ejer er 4. generaion på gården.Matr. nr. 1c. Areal 19,6 ha.Stuehuset er opført 1899 og moderniseret 1975, stald opført 1899 og omforandret til svin 1975, kostald opført 1956 og omforandret til svin 1970, lade opført 1953. Oorden er lejet ud.STOHOLMVEJ 42, "ØSTERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535557.JØRGEN NIELSEN FRUERGAARD, gårdejer, født d. 22.-9.-1945, søn af Kristine og Niels Fruergaard, gift med Pia Hansen, født d. 19.-3.-19151, datter af Ellen Marie og Laurits Hansen.P.F. er kommunaldagplejer.J.N.F. har været i bestyrelsen for Søby-Røgind-Vinkel Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1971 fra Niels Plougmann Laigaard.Matr. nr. 3i m.fl. Areal 37,8 ha., heraf tilkøbt 17,8 ha., der er lidt skov samt 8,3 ha. indæmmet sø og eng. 8,3 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1913 og moderniseret 1978/79 og igen i 1985, kostald og lade opført 1913, kostald 1962 og tilbygget 1968, staklade opført 1977 og ungdyrstald 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STOHOLMVEJ 44, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536235.JOHAN THORSØ JENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1961, søn af Gerda og Godtfred Jensen.J.T.J. er i bestyrelsen for Søby- Røgind-Vinkel Husmandsforening, i bygnings- og maskinudvalget i Husmandskredsen. Han overtog gården d. 15.-5.-1986 fra sin far, Godtfred Jensen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 184.100. A- real 18,8 ha., heraf 2,5 ha. eng og 0,2 ha. skov.Stuehuset er opført 1936 og restaureret flere gange, svinestald og kostald opført 1917, ny kostald opført 1967 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 malkekøer + opdræt, desuden er der 65 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, gården drives uden fremmed arbejdskraft. 



STRANDETVEJ 18, "LÆRKEGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538649. VILLY KNUDSEN, kaptajn, født d. 7.-4.-1929, søn af Gerda og Henry Knudsen, gift med Vera Mortensen, født d. 24.-1.-1929, datter af Utilide og Marius Mortensen.V.K. er kaptajn ved Skive Kaserne. Han overtog gården d. 1.-10.- 1983 fra Poul Anker Hansen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 40.500. Jor
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den er frasolgt ved jordfordeling i 1981. Ejendommen har anpart i Ørslevkloster Sø. Stuehuset er opført 1977, stald 1936 og lade 1977 genopført efter en brand. Der er 2 heste.STRANDETVEJ 28, "BANDBAKKEGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538227.GERT NIELSEN FRUERGAARD, gårdejer, født d. 27.-9.-1948, søn af Emma og Jens Fruergaard, gift med Edel Laustsen, født d. 4.-4.-1948, datter af Elly og Arne Laustsen.E.F. arbejder som specialarbejder.G.N.F. overtog gården d. 1.-4.-1971, fra sin mor, Emma Fruergaard, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 324.600. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Gården har anpart i Ørslevkloster Sø, desuden er der ca. 8 ha. hede og eng. 9 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1919 og moderniseret 1976, lade opført 1919, kostald 1955 og tilbygget 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Areal 11,3 ha., der er lidt skov og 2 ha. eng.

STRANDETVEJ 35, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538756.JOHN GAMSKJÆR, deltids landmand og maskinfører, født d. 10.-9.-1955, søn af Gerda og Harry Gamskjær, bor sammen med Marianne Pedersen, født d. 10.-3.-1963, datter af Esther og Arne Pedersen.M.P. er pædagog.J.G. overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Frida og Sigurd Larsen. Matr. nr. lae. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 64.500.Stuehuset er opført 1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 3 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



STRANDETVE3 47-49, "STRANDET HOVEDGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-538011.PALLE MIKKELSEN, forskningsleder, født d. 21.-1.-1940, søn af Sigrid og O. Mikkelsen, gift med Birthe Gormsen, født d. 10.-12.- 1940, datter af Karen og Viggo Gormsen.P.M. er forskningsleder i København. Han overtog gården d. 1.-3.- 1975 fra Haar Nielsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 3.700.000. Grundskyld 895.000. Areal 90 ha., heraf 5 ha. skov.
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Hovdbygningen er opført 1798, avlsbygningerne 1889, svinestald og lade 1979. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og korntørreri. Gården drives af en bestyrer. STRANDETVE3 50, "HØRDALSGÅRD", LUND, 7840 H03SLEV, tlf. 07-538050.CHRISTIAN NIELSEN FRUER- GAARD, møbelsnedker og tømrer, født d. 18.-5.-1950, søn af Barbara og Sigurd Nielsen Fruer- gaard, gift med Inger Sofie Andersen, født d. 10.-4.-1951, datter af Bodil og Roger Andersen. I.S.F. er sygeplejerske i Skive. C.N.F. overtog gården i juli 1983 fra sin far, Sigurd NielsenFruergaard, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 184.100. Areal 24,8 ha., heraf 4 ha. bestående af skov og hede ned til Ørslevkloster Sø, som C.N.F. har andel i. Stuehuset er opført 1902 og moderniseret flere gange, lade opført 1902 og kostald 1959. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 9 SDM-kvier, 3 søer og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og oliehør. Der findes 2 traktorer og korntørreri. Sigurd N. Fruergaard hjælper stadig til på gården og Roger Andersen plejer vildtet på gården.STÅRUPGÅRDVE3 2, 7840 H03SLEV, tlf. 07-537093.TRIER ØSTER, gårdejer, født d. 4.-1.-1927, søn af Kirstine og Peter Øster, Vinkel, gift med Tove Hansen, født d. 12.-2.-1936, datter af Hanne og Peter Hansen. T.Ø. overtog gården d. 1.-4.-1952, da "Stårupgård" blev udstykket.Matr. nr. lao m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 204.900. Areal 19,5 ha. Alle bygningerne er opført 1952,siden ombygget og tilbygget 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 13 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 50 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, gården drives uden fremmed arbejdskraft.



STÅRUPVEJ 25 og 29, "DALSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535065.ERIK TOVGAARD, gårdejer, omtales under "Kirkegård", Viborgvej 122, Dommerby.E.T. overtog gården i oktober 1986 fra Rosa og Per Dalsgaard. Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 801.800. Areal 80 ha., heraf 1,8 ha. strand, 5 ha. strandeng og 5 uopdyrkede bakker.
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Alle bygningerne er opført 1906efter en brand, maskinhus 1981. Desuden er der en fodermesterbolig, som er lejet ud. Gården drives i samdrift med "Kirkegård", Viborgvej 122.STÅRUPVEJ 27, "LILLE DALSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535259.JENS SILKJÆR, gårdejer, født d. 9.-7.-1916, søn af Jensine og Espe Silkjær, Gudum, gift med Gertrud Marie Christensen, født d. 26.-7.-1929, datter af Helene og Peter Sørensen Christensen. J.S. har været i Dommerby Menighedsråd i 20 år, heraf de 15 som formand. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Niels Søndergård.Matr. nr. 18m m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 223.200. Areal 21 ha., heraf ca. 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, kostald 1927, ladens alder kendes ikke, men er tilbygget 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, korn, roer og hø. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gennemløbstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STÅRUPVEJ 32, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537193.SVEND HEDEGÅRD, gårdejer, født d. 9.-6.-1952, søn af Anna og Ferdinand Hedegård, gift med Mette Jensen, født d. 2.-10.-1955, datter af Irene og Robert Jensen. S.H. er halvtids chauffør og i bestyrelsen for Stårup Vandværk. Han overtog gården d. 15.-3.-1983 fra Helge Vissing.Matr. nr. IL. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 574.100. Areal 51,9 ha., heraf 10 ha. eng og 1 ha. strand.Stuehuset er opført 1973, lade 1870, 2 sostalde 1900, svinestald 1973 og 1985, desuden er det gamle stuehus fra 1870 i 1973 lavet om til maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, en del opfedes på gården, resten sælges som smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og genvindingsanlæg for varme. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STÅRUPVEJ 37, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537099.KRISTIAN MØLGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1934, søn af Magda og Kresten Jensen.K.M.J. har været opsynsmand for Punpelauget i Højslev og Stårup. Han overtog



-226- gården i 1967 fra sine forældre, Magda og Kresten Jensen.Matr. nr. 17d m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 170.000. Areal 15 ha., heraf ca. 2 ha. marginaljord.Stuehuset er opført ca. *1912, kostald og lade 1910-12, tilbygninger opført 1951 og maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 malkekøer + opdræt, desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STÅRUPVEJ 41, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537156.JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1931, søn af Thyra og Jens Pedersen, Åkjær, gift med Inga Kristiansen, født d. 12.-11.-1936, datter af Signe og Marinus Kristiansen, Iglsø.J.P. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen, i repræsentantskabet for Mejeriet. Han overtog gården d. 2.-9.-1956 fra Søren Kr. Andersen.Matr. nr. 28m m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 191.300. Areal ca. 16 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha.Stuehuset er opført 1910, lade ligeledes 1910 og kostald 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med 20 malkekøer + opdræt, svineproduktionen er på ca. 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og den drives uden fremmed arbejdskraft.SØBYVEJ 40, "A/S SØVANG", 7840HØJSLEV, tlf. 07-535005. KAI HOFFMAN, direktør.Areal 481 ha., heraf 11 ha. kratskov. Hovedbygningen er opført 1872, siloanlæg 1960 og kostald 1974. Gården drives med en kvægbesætning på 180 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er aim. rajgræs, sædekornsbyg, hvede, ærter og raps. Der findes 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 3 gyl-letanke, 1 plansilo til 4.000 tdr. korn,silobygninger til 8.000 tdr. korn og køresiloer. På gården er ansat 9 faste medarbejdere.

og der er lejet 10 ha.Stuehuset er opført 1877 og moderniseret 1971,

SØBYVEJ 53, "MELGÅRD", SØBY, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535122.JENS ANDERSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1931, søn af Kathrine og Niels Albert Nielsen, gift med Kathrine Poulsen (Tinne), født d. 13.-5.-1936, datter af Mette og Martin Poulsen, Løvig.J.A.N. overtog gården d. 1.-8.- 1963 fra sin far, Niels Albert Nielsen, nuværende ejer er 10. generation på gården.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 370.400. Areal 40 ha., heraf 0,5 ha. skovhestestald opført 1877 og omforan-



-227- dret til garage og svinestald 1969, lade opført 1913 og omforandret flere gange, hønsehus opført 1930, maskinhus 1956 og kostald 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 25 søer, smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og 1 plansilo. På gården er der en halvtids medhjælp.SØBYVEJ 62, "KÆRGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535447.SVEND AAGE NIELSEN, husmand, født d. 20.-8.-1912, søn af Inge og Andres Nielsen, gift med Marie Andersen, født d. 27.-12.-1905, datter af Inge og Anders Andersen, Tastum.S.AA.N. har været flisearbejder, været i bestyrelsen for den lokale mejeribestyrelse samt forderstof. Han overtog gården d. 1.-3.-1943 fra Kristian Jakobsen.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha., der er 0,6 ha. krat og bakkeskråninger.Stuehuset er opført 1912 og moderniseret 1973, hele gården blev bygget 1912 og desuden er der et maskinhus opført 1947. Jorden er lejet ud.TOLSTRUPVEJ 1, "TOLSTRUPMIN- DE", TOLSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-531052.HANS GOUL, gårdejer, født d. 14.-8.-1930, søn af Karen og Niels Goul, Tolstrup, gift med Margrethe Bundgård, født d. 1.-4.-1934, datter af Else og Morten Bundgård, Lund Østergård, Skive.H.G. har været vurderingsmand for skattedirektoratet, det offentliges repræsentant i bestyrelsen for Skive Sparekasse. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra sin far, Niels Goul, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1899. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 3.850.000. Grundskyld 933.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der 5 ha. ned til Flynder Sø og forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1855 og restaureret 1975, svinestald opført 1967, 1971 og 1979, maskinhus 1975, kostald ændret til svinestald 1981 og lade med værksted opført 1983 efter en brand. Gården drives med en svineproduktion på 135 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter, byg °g rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, 1 plantørreri og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp. TOLSTRUPVEJ 14, "I/S TOL- STRUPGÄRD", TOLSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-531248.POUL STEENSGAARD PEDERSEN, forpagter, født d. 28.-7.-1943, søn af Katrine og Mads Steens- gaard Pedersen, gift med Else Marie Balsby, født d. 17.-7.-1947, datter af Maren og Johannes Balsby.E.M.P. er kontorassistent.P.S.P. er medlem af Menighedsrådet. Han forpagtede gården af Kr. Østergaard i 1984.



-228-Matr. nr. la Dalby. Ejendomsskyld 3.500.000. Grundskyld 840.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha.Stuehuset er opført 1801 og restaureret flere gange, lade opført 1801, svinestald 1970 og 1972, maskinhus 1970, kostald omforandret til svin 1978. Gården drives med en svineproduktion på 85 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 8 får af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, frøgræs, byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og 1 plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården ejes af Kr. Østergaard, alt løsøre ejes af I/S som forpagteren er medejer af.TOFTGÅRDVEJ 15, "TOFTGÅRD", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 531178.JØRGEN WAGNER JENSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1942, søn af Gudrun og Vagn Jensen, Hindborg, gift med Else Ibsen, født d. 25.-12.1946, datter af Fanny og Tage Ibsen, Balling.E.J. er kontorassistent.J.W.J. overtog gården i 1976 fra sin far, Vagn Jensen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 869.800. Areal 64 ha.Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1986, kostald og lade opført 1903, svinestald 1903 og restaureret 1985, ny svinestald 1977, kostald omforandret til goldsøer 1978 og maskinhus opført 1987. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, dog er der lidt løs medhjælp i høst.TOFTGÅRDVEJ 23, "DALBO", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531163.LAUST BLIGAARD, inseminør, født d. 18.-2.-1930, søn af M. og K. Bligaard, Hindborg, gift med Jytte Christensen, født d. 15.-5.-1936, datter af Linne og Alfred Christensen, Hindborg.J.B. er kantineassistent.L.B. er inseminør. Han overtog gården i 1936 fra Signe Kristensen.Matr. nr. 13c. Areal 6,9 ha.Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 4 Simmentaler-køer, desuden er er 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og byg. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. TRUEBJERGVEJ 1, "TRUEBJERG- GÄRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534063.ANDREAS TANDERUP, gårdejer, født d. 11.-10.-1913, søn af Peter Tanderup, Rønbjerg, gift med Inga Nielsen, født d. 18.-6.-1925, datter af Jens Peter Nielsen, Hjortshøj.A.T. var brandfoged fra 1946-1975. Han overtog gården d. 1.-2.-1946 fra Ejner Nielsen.Matr. nr. 4e. Ejendomsskyld



-229- 610.000. Grundskyld 130.100. Areal 11,7 ha.Stuehuset er opført 1928, stald og lade 1915. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor og 1 plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TRUEB3ERGVE3 2, "LILLE NØR- K3ÆR", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534177.KNUD TANDERUP, gårdejer, født d. 7.-4.-1929, søn af Peter Pedersen Tanderup, gift med Ellen Christensen, født d. 10.-12.-19- 34, datter af Peder Christian Christensen, Trandum.E.T. er kontorassistent.K.T. er landmålermedhjælper. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin mor, Sørine KatrineTanderup.Matr. nr. 19a. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 465.100. Areal 45,9 ha., heraf 6 ha. plantage.Stuehuset er opført 1925, kostald 1904, svinestald 1914, lade 1918 og maskinhus 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede, byg og havre. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

739.000. Grundskyld 154.000. Areal 15 ha., heraf 7 ha.

TRUEB3ERGVE3 3, RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534100. ROBERT NEDERGÅRD, landmand, født d. 1.-1.-1937, søn af Peter Nedergård, Ejsing, gift med Bodil Trudsø 3espersen, født d. 2.-1.-1942, datter af Kresten 3espersen, Hurup.B.T.N. er ispakkerske ved Rønbjerg Is.R.N. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra Henry Svenningsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1 ha. skov og der er forpagtet ca.Hele gården er genopført efter en brand i 1960, stuehuset blev tilbygget 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 21 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TRUEB3ERGVE3 4, "NYGÅRD", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534011.3ENS HANSEN HAVE, gårdejer, født d. 2.-6.-1944, søn af Marinus Hansen Have, Rønbjerg, gift med Solveig Laursen, født d. 14.-7.-1950, datter af Karl Emil Laursen, Rønbjerg.3.H.H. overtog gården d. 28.-8.-1970 fra Kresten Sevelsted.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld



-230- 2.200.000. Grundskyld 584.900. Areal 44 ha. og der er forpagtet 21,5 ha.Stuehuset er opført 1912 og moderniseret flere gange, kostald, ungdyrstald og lade opført 1912, maskinhus 1978, ny kostald og roehus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 66 malkekøer af racen SDM, desuden er der 165 stk. opdræt og fede- kvæg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. På gården er ansat en fast medhjælp.VASEHØJVEJ 2, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535326.AAGE HANSEN, husmand, født d. 22.-6.-1937, søn af Helga og Hartvig Hansen, gift med Maren Hansen, født d. 5.-10.-1939, datter af Sereni og Emanuel Hansen, Trevad.AA.H. overtog gården d. ll.-ll.- 1964 fra sin far, Hartvig Hansen. Matr. nr. 12e m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 141.000. Areal 15 ha., heraf 3,2 ha. eng og der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1929 og tilbygget 1964 og omforandret igen 1975, kostald opført 1929 og omforandret 1971 og 1982, svinestald opført 1965, hønsehus 1970 og foderrum 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 17 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 8 søer, en del af grisene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VEJLGÅRDVEJ 9, "VEJLGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534252.BENT OLSEN SØGÅRD, gårdejer, født d. 18.-6.-1946, søn af Karl O. Søgård, Søby Mark, gift med Karin Margrethe Pedersen, født d. 6.-7.-1945, datter af Svend Åge Pedersen, Nørup.B.O.S. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen Fremad i Salling, desuden formand for den lokale Husmandsforening, i bestyrelsen for Skivegnens Kvægavlsforening for RDM. Han overtog gården d. 1.-2.-1976 fra Svend Åge Fly Hansen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 296.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. plantage.Stuehuset er opført 1921, stald, lade, svinestald og maskinhus 1914. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 malkekøer og 55 stk. opdræt, alle af racen RDM. Svineproduktionen består af 6 søer og der opfedes ca. 90 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri og 1 trykudmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VEJLGÅRDVEJ 13, "LYNGGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534094.JENS PETER HANSEN, født d. 22.-10.-1932, søn af Ejnar Kr. Hansen, Rønbjerg, gift med Birthe Marie Fly Hansen, født d. 9.-6.-1934, datter af Åge Fly Hansen, Rønbjerg.J.P.H. er tankvognchauffør ved Højslev Mejeri. Han overtog gården i 1956 fra sin svigerfar, Åge Fly Hansen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 160.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. skov.



-231-Stuehuset er opført 1870 og moderniseret flere gange, kostald, svinestald og lade opført 1953. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, raps, rug, græs og majs. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VEJLGÄRDVEJ 14, RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534139.KNUD KABEL CHRISTENSEN, landmand, født d. 26.-6.-1946, søn af Niels P. Kabel Christensen, Rønbjerg, gift med Edith Larsen, født d. 25.-10.-1942, datter af Asger Ditlev Larsen, Lomborg. K.K.C. overtog gården d. 1.-3.-1970 fra sin far, Niels Kabel Christensen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 175.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført 1938 og tilbygget 1985, alle driftsbygningerne er nyopført efter en brand i 1981, svinestald opført 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 48 malkekøer af racen SDM, desuden er der 125 stk. opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Der bruges maskinstation og lidt løs hjælp. VIBORGVEJ 122, "KIRKEGÅRD", DOMMERBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-535065.ERIK TOVGAARD, gårdejer, født d. 3.-9.-1946, søn af Sofie og Holger Tovgaard, gift med Anna Margrethe Fihl, født d. 19.-3.1951, datter af Frida og Theodor Fihl.A.M.T. er formand for brugsen "Alfa" i Højslev.E.T. er formand for Menighedsrådet i Dommerby sogn og formand for Tastum Sø- ogLandbrugslag. Han overtog gården i 1972 fra sin far, Holger Tovgaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af Peder Tovgaard i 1900, denne byggede ny stald, lade og stuehus. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 743.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 11 ha. eng og forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1902 og moderniseret flere gange, stald og lade opført 1902-1908, maskinhus 1970 og 1978, kornlager 1979, roe- og svinehus 1984, bygningerne er løbende moderniseret, der er spalte og ristestald. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsbyg, fremavlsrug og fremavlsærter samt raps. Der findes 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 kombisåmaskine, 1 roeoptager med tank, 1 4-furet vendeplov, 1 finsnitter, 1 ensilageblokskærer, 1 plantørreri med plads til 3.600 tdr. korn, 1 køresilo og halmfyr til opvarmning af stuehus, værksted, korntørreri og kalvestald. På gården er ansat 2 faste medhjælpere samt 1 skoledreng. Gården drives sammen med "Dalsgård", Stårupvej 25-29.



-232-VIBORGVEJ 123, DOMMERBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-536046.JØRGEN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 20.-2.-1946, søn af Else og Frode Vester- gaard, gift med Tove Jensen, født d. 23.-9.-1949, datter af Anne-Sofie og Jens Jensen, Gedsted.T.V. er plejer og døgnplejemor.J.V. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far, Frode Vestergaard.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 68.5, heraf tilkøbt 26,2 ha., der er 11 ha. strandeng og forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1843 og moderniseret flere gange, gi. kostald opført 1928 og senere ændret til svin, gi. lade opført 1928 bruges til opbevaring af korn, kostald opført 1965 omforandret til svin 1978, lade opført 1978 og tilbygget 1984, ungdyrstald opført 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 58 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 plansilo og markvandingsanlæg. På gården er 1 fast medhjælp og lidt løs medhjælp.VIBORGVEJ 301, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536113.SVEND RAUFF HANSEN, pelsdyravler, født d. 24.-5.-1958, søn af Mie Kristine og Jens Rauff Hansen, gift med Helle Rødsgaard Sørensen, født d. 27.-7.-1959, datter af Vera Lily og Tage Ulrik Sørensen.S.R.H. er udlært tømrer. Han overtog gården d. 15.-8.-1983 fra Karl Søgaard. Matr. nr. 3u m.fl. Areal 18,5 ha.Stuehuset er opført 1870, svinestald og lade af ukendt alder og kostald opført 1969, 8 rækker minkhaller opført 1985. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 1.500 minkavlstæver, 10 sølvræve og 5 blåræve. Desuden er der en hjorteproduktion bestående af 65 moderdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor, 1 minkfodermaskine, 1 strømaskine og 1 gylletank. På gården er der 1 fast medhjælp samt lidt løs hjælp.VIBORGVEJ 303, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535381.KARL E. THOMASSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1919, søn af Signe og Niels Peter Thomassen, Lundø, gift med Ella Pedersen, født d. 10.-10.-1928, datter af Johanna og Thyge Pedersen, Svenstrup. K.E.T. har været i Husmandsforeningens bestyrelsen i flere år. Han overtog gården d. 1.-4.-1950 fra Niels Jensen Nielsen.Matr. nr. 6g. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 750.000. ArealStuehuset er opført 1931 og moderniseret flere gange. Gården blev opført som statshusmandsbrug i 1931, desuden er der en svinestald opført 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der findes 1 traktor.VIBORGVEJ 307, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535230.EJNER HAUBRO, gårdejer, født d. 29.-9.-1929, søn af Jensine og Martin Haubro Jensen, Gørup, gift med Ruth Hedegaard, født d. 17.-10.-1934, datter af Louise og Kristian Hedegaard, Sepstrup. R.H. har halvtids udearbejde.E.H. er i bestyrelsen for Viborg



-233-Landøkonomiskeforening, formand for den lokale Venstre Vælgerforening og i Samarbejdsudvalg i Skive Kommune. Han overtog gården d. 1.-5.-1956 fra Ingrid og Alfred Poulsen.Matr. nr. 7m m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 270.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., bl.a. ejendommen Viborgvej 311, der er 2 ha. mose og forpagtet 12 ha., nemlig Viborgvej 309.Stuehuset er opført 1910 og moderniseret flere gange, kostald og lade opført 1910, kostald omforandret til svin og kalve samt fyrrum og malkemaskinerum, kostald opført 1964, foderrum og maskinhus 1978 samt kartoffelhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter, rug, byg, hvede og græs på roden til græspillefabrik. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, 1 gylletank, 1 gennemløbstørreri og 1 halmfyr. På gården er der nogle skoledrenge til hjælp.VIBORGVEJ 314, "KORSHØJ", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535218. NIELS CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1933, søn af Magda Katrine og Peter Pedersen, gift med Jane Gunhild Overgård, født d. 25.-11.-1940, datter af Magda og Tage Dissing Overgård.J.G.P. har damefrisørsalon på gården, hun er i Menighedsrådet i Kobberup.N.C.P. overtog gården d. 1.-9.-1961 fra Marie Nielsen.Matr. nr. 3u 3q m.fl. Ejendomsskyld 1.600f000. Grundskyld 198.500. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha., der er forpagtet 15 ha. og lejet 9 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og tilbygget 1973 og senere moderniseret, kostald opført 1934, maskinhus 1961, hønsehus 1965, kostald 1970- og lade 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med 30 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 20 grise. Der findes 2 traktorer, 1 roeoptager med tank, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og 2 køresiloer. Der bruges lidt løs medhjælp på gården.VIBORGVEJ 315, RØGIND, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535231.SVEND GODTFRED RASMUSSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1930, søn af Gerda og Niels Marius Rasmussen, gift med Dagny Jen- sine Nielsen, født d. 23.-5.-1935, datter af Bodil Jensine og Mads Poulsen Nielsen, Venø.S.G. er formand for Husmandsforeningen i Fjends. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 fra sin far, Niels Marius Rasmussen, nuvæ-rende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 180.000. Areal 20,6 ha.Stuehuset er opført 1923 og restaureret flere gange, hønsehus opført 1923, lade 1927, kostald 1951 og løbende omforandret samt maskinhus opført 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 23 malkekøer + opdræt, desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. S.G.R. ejer også Viborgvej 334.



-234-VIBORGVEJ 320, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535232.THEODOR NIELSEN, landmand, født d. 27.-5.-1921, søn af Kirstine og Niels Nielsen, Molbjerg, gift med Ellen Pedersen, født d. 6.-9.-1926, datter af Margrethe og Søren Pedersen.T.N. overtog gården d. 1.-7.-1964 fra Harry Jensen.Matr. nr. 7h m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 124.400. Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er lejet 6 ha. ud.Stuehuset er opført 1931 og omforandret flere gange, hønsehus opført 1931, kostald 1938 og maskinhus 1947. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af rug, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og 1 bugsermejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIBORGVEJ 326, RØGIND, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535197.KARL GUSTAV SØNDERGAARD, gårdejer, født d. 30.-10.-1926, søn af Bodil og Martin Søndergaard, Feldingbjerg, gift med Rita Krog, født d. 12.-4.-1931, datter af Karoline og Alfred Krog, Feldingbjerg.R.K. er formand for L.O.F.K.G.S. overtog gården d. 15.-11.- 1953 fra Laurits Petersen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 3 ha. udtørret sø.Stuehuset er opført 1927 og moderniseret 1961, hønsehus opført 1927, maskinhus 1963, kostald 1969 og lade 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 18 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på i5 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 gylletank og 1 korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Matr. nr. 2e. Ejendomsskyld 750.000. Areal 16,5

VIBORGVEJ 330, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535095.NIELS BJERRUM NIELSEN, lagerarbejder og gårdejer, født d. 2.-6.-1927, søn af Gudrun og Nikolaj B. Nielsen, Auning, gift med Signe Kristensen, født d. 25.-1.-1928, datter af Anne Marie og Elias Kristensen, Rønbjerg.N.B.N. er lagermand hos D.L.G. i Stoholm. Han overtog gården d. 1.-9.-1959 fra Ejner Sørensen, ha., heraf 0,5 ha. skov, og der er lejet 13 ha. ud.Stuehuset er opført 1913 og moderniseret 1974, kostald og lade opført 1913, maskinhus 1950 og hønsehus 1963. Der findes 1 traktor.



VIBORGVEJ 332, "RØGINDHEDE- GÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535640.JØRGEN SØNDERGAARD, arkitekt, født d. 8.-2.-1946, søn af Gerda og Viggo Søndergaard, Asp, gift med Else Nørgaard, født d. 10.-7.- 1945, datter af Magda og Valdemar Nørgaard, Omme.E.S. er organist og musiklærer ved Skive Musikskole.J.S. er arkitekt i Højslev. Han overtog gården d. 15.-7.-1973 fra
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Thomas Levring Laursen.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 771.000. Areal 13 ha., heraf frasolgt 4 ha. og der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1924 og moderniseret 1975, udbygninger bestående af kostald og lade er opført 1920. Jorden er lejet ud.

Ejendommen drives sammen med Viborgvej 315.

VIBORGVEJ 334, 7840 HØJSLEV, tlf. 097-535231.SVEND GODTFRED RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Viborgvej 315.S.G.R. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Andreas Damgaard.Matr. nr. 9b. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 84.600.Areal 9,4.Stuehuset er opført 1934, kostald og lade 1900. Gården drives med en besætning på 12 kvier, 3 søer og opfedning af slagtesvinene.
VIBORGVEJ 336, "AJSTRUPHØJGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535119.VILLY EJVIN LAURSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1940, søn af Julia og Laurs Laursen, Ajstrup, gift med Grethe Rasmussen, født d. 24.-6.-1943, datter af Juliane og Jens Christian Rasmussen, Hjerk.D.L. er dagplejemor ved Skive Kommune.V.E.L. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen i Fjends. Han overtog gården d. 1.-12.-1968 fra faderen, Laurs Laursen.Matr. nr. 5g. Ejendomsskyld 960.000. Areal 19,4 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført ca. 1888 og moderniseret 1980, lade omkring 1888, maskinhus og hønsehus 1928, kostald 1967, svinestald 1975 og maskinhus 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



VIBORGVEJ 338, AJSTRUP, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535226.VILLY PEDERSEN NEDERGAARD, gårdejer, født d. 28*.-1.-1934, søn af Jensine og Møller Nedergaard, gift med Inge Marie Kjeldsen, født d. 14.-8.-1948, datter af Sigrid og Kjeld Otto Kjeldsen, Svenstrup.V.P.N. overtog gården d. 31.-10.- 1959 fra sin far, Møller Nedergaard.Matr. nr. 4h m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 254.800. Areal ha.
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27,7 ha., heraf tilkøbt 8,9 ha. og frasolgt 1,4Stuehuset er opført 1917 og moderniseret 1986, kostald opført 1900 og omforandret 1966, lade opført 1914, svinestald 1946 og siden forandret, hønsehus opført 1955 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på TI malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 3 søer, smågrisene sælges. Der findes 4 traktorer. Gården er blevet udstykket fra Ejstruplund i 1877.VIBORGVEJ 340, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535767.HENNING SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1951, søn af Betty og Alfred Sørensen, Ørum, gift med Inger Vendelbo, født d. 21.-7.-1954, datter af Jenny og Viggo Vendelbo.H.S. er fabriksarbejder i Viborg. Han overtog gården d. 16.-2.-1985 fra Niels Søndergaard.Matr. nr. 4e. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 61.800. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført 1928, kostald 1928, hønsehus 1953 og maskinhus 1958. Gårdens besætning er 2 ammekøer. VIBORGVEJ 343, "HVEDEBÆK- GÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535225.KNUD ERIK KOLDKUR PETERSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1946, søn af Johanne og Martin Carl Petersen, gift med Anny Jakobsen, født d. 16.-7.-1948, datter af Ninna og Ejnar Jakobsen, Viborg Vestermark.K.E.K.P. overtog gården d. l.-l.- 1971 fra sin far, Martin C. Petersen.Matr. nr. 4b. Ejendomsskyld1.200.000. Grundskyld 380.000. Areal 43,3 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha., der er 3,8 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1898 og moderniseret 1975, kostald, hestestald og lade opført 1898, kostald udbygget 1964 og hestestald omforandret til svin. Gården drives med en kvægproduktion på 30 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og 1 gennemløbstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



VIBORGVEJ 346, 7840 HØJSLEV. NIELS NIELSEN AJSTRUP, født d. 5.-7.-1898, søn af Anna og Niels Peter Nielsen, Ajstrup, gift med Elsemarie Thestrup, datter af Elsemarie og Søren Thestrup, Bakkely, Sparkjær.E.T. døde d. 12.-12.-1981.N.N.A. har været fisker gennem en menneskealder, har været formand for hegnssyn og markfred i over 25 år, formand for Sundhedskommissionen. Han overtog gården fra sin far, Niels Peter Nielsen, han fra fødegården, "Langedalsgård".
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er 3. generation på gården, som blev udstykketMatr. nr. 8k. Areal 7,8 ha., heraf 3,4 ha. træer, læhegn og eng.Stuehuset er opført 1948 og restaureret flere gange, kostald opført 1949 og senere omforandret til svin og tilbygget garage. Oorden er lejet ud til svingersønnen.VINDEVEJ 117, "VINDE VESTERGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-531107.JENS CHRISTIAN BRUNSGAARD, proprietær, omtales under "Ramsinggård", Hindborgvej 15, Lille Ramsing, Spøttrup Kommune.J.C.B. overtog gården d. 1.-5.-1980 fra Peter Goul.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 522.000. Areal 40 ha. og der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1900, lade og kostald 1920, kostald udvidet 1960, staklade opført 1940 og svinestald 1970. Både stuehus og avlsbygninger er udlejet. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med "Ramsinggård", Hindborgvej 15.VINKELPLETVEJ 1, "VINKEL- PLETGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07535023.CLEMEN JENSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1953, søn af Grethe og Christian Jensen, gift med Lilian Laursen, født d. 29.-4.-1960, datter af Tove og Kristian Laursen.C.J. overtog gården d. 31.-12.- 1977 fra sin far, Christian Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 291.800. Areal 30,5 ha. og der er forpagtet 19 ha.Stuehuset er opført 1905, efter en brand i 1976 blev der opført kostald og lade.Gården drives med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Der er 1 fast medhjælp.VINKELPLETVEJ 2, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535691.HOLGER LAUGE TROELSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1941, søn af Karen og Søren E. Troelsen, gift med Anna Bådsgård Pedersen, født d. 17.-2.-1939, datter af Vita og Martin Pedersen.H.L.T. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin far, Søren E. Troelsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 316.700. Areal 33 ha., heraf



-238- tilkøbt 9 ha. ved jordfordeling, der er lidt skov til ejendommen.Stuehuset er opført 1914, lade 1902, gi. maskinhus 1954, kostald 1975 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 26 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og genvindingsanlæg for varme. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VINKELPLETVEJ 3, 7840 HØJSLEV. HENNING KOUSTRUP STRØM, specialarbejder, født d. 24.-4.- 1947, søn af Åse og Vagn Strøm, gift med Tove Kjærgård Mikkelsen, født d. 12.-2.-1949, datter af Anna Kjærgård og Harald Toft Mikkelsen.T.K.S. er fabriksarbejder ved Nordisk Aluminium, Skive.H.K.S. er specialarbejder ved Jysk Beton. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Ole Jensen. Matr. nr. Ib mf.l. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 71.700. Areal 7,5 ha., der erlidt beplantning med juletræer.Stuehuset er opført 1800-tallet og moderniseret flere gange siden 1973, lade opført engang i 1800-tallet, kostald 1965 og bilgarage 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 bugsermejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

VIN KEL PLETVEJ 4, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535238.JENS EVALD LAURSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1937, søn af Julia og Laurs Laursen, gift med Helga Lauge Troelsen, født d. 23.-5.1940, datter af Karen og Eskild Troelsen.J.E.L. er i bestyrelsen for Ørum Jagtforening, i Menighedsrådet i Højslev Kirkeby. Han overtog gården d. 24.-7.-1959 fra Kristian Sørensen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld1.300.000. Areal 30,5 ha. heraf tilkøbt 11,6 ha., der er 1,6 ha. skov, mose og krat. 3,8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1971, kostald opført 1975, lade ombygget til roehus og siloer 1975, kostald ombygget til spaltestald 1979, grisestald opført 1979 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. I spidsbelastningsperioder hjælper sønnen til.



V1NKELPLETVEJ 5, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535522.ÅGE KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1931, søn af Klara og Søren Jensen, gift med Anna Borg, født d. 31.-7.-1944, datter af Maria og Holger Borg.Å.K.J. er i bestyrelsen for D.L.G. i Højslev. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Else Øster.Matr. nr. 12d m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 135.600. Areal 15,9 ha. og der er forpagtet 
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5 ha. eng og bakker.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret flere gange, kostald opført 1929 og tilbygget til grise 1965, lade opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto. Areal 10 ha., heraf Stuehuset er opført 2,2 ha. mose.1956, alle gårdens udbygninger

VINKELPLETVEJ 6, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535239.HENNING JUUL NIELSEN, født d. 19.-10.-1933, søn af Elise og Aksel Andersen, gift med Inga Jensen, født d. 10.-1.-1937, datter af Grethe og Kristian Jensen.H.J.N. overtog gården i 1956, da den blev bygget på uopdyrket hede.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 98.200.blev opført i 1956 bestående af kostald, lade og halvtag, desuden er der opført maskinhus i 1965. Jorden er lejet ud.VINKELPLETVEJ 7, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535281.VALFRED EMIL JØRGENSEN, født d. 17.-9.-1929, søn af Kamila og Morten Jørgensen, gift med Berta Jeppesen, født d. 13.-8.-1934, datter af L. M. og Ejner Jeppesen.B.J. er ansat ved Skive tekniske skole.V.E.J. er tankvognchauffør ved Mejeriselskabet Danmark. Gården blev overtaget 1954, da den blev udstykket som statsejendom. Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 12i. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 149.500. Areal 17,4 ha., ved jordfordeling blev der afgivet 3 ha. og i retur fik man 9 ha. Der er tilplantet 1 ha. med juletræer og der er 2 ha. eng.Hele gården er opført 1954, stuehuset moderniseret 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor og 1 korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



VINKELPLETVEJ 8, 7840 HØJ- SLEV, tlf. 07-535664.SØREN WILLUM JENSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1922, søn af Vilhelmine og Karl Emil Jensen, gift med Inga Strøm, født d. 2.-8.-1931, datter af Dagny og Kristian Strøm.S.W.J. overtog gården d. 3.-1.-1955 fra Marinus Jensen.Matr. nr. 13e. Ejendomsskyld 560.00. Areal 13 ha., heraf afgivet 2 ha. eng ved jordfordeling.Gårdens bygninger er opført 1930 og i 1966 blev der bygget maskinhus.
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Jorden er lejet ud.VINKELPLETVEJ 10, "HEDEVANG", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535235.HANS TAGE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1936, søn af Kamilla og Morten Jørgensen, gift med Maria Nielsen, født d. 16.-7.-1937, datter af Petrea og Viktor Nielsen.H.T.J. overtog gården d. 11.-6.- 1959 fra sin far, Morten Jørgensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 12b m.fl. Ejendoms-skyld 1.000.000. Grundskyld 200.800. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. og der er forpagtet 2 ha.Det gamle stuehus er opført 1895, men der er bygget nyt i 1978, lade opført 1920, kostald og svinestald 1967. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, hovedsalig af racen SDM. Desuden er der 120 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 bugsermejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VINKELPLETVEJ 12, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535286.LAURITS LYSE PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1942, søn af Anna og Kaj Damgaard Pedersen, gift med Inge Lise Mikkelsen, født d. 21.-11.-1942, datter af Petra og Jens Christian Mikkelsen.I.L.M. er lærer i Ørslevkloster Skole samt i Menighedsrådet i Højslev.L.L.P. overtog gården d. 15.-7.- 1972 fra Esben Christensen.Matr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 1.190.000. Grundskyld 387.000. Areal 48,2 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.Stuehuset er opført 1905, tilbygget og moderniseret 1976, kostald og lade opført 1905, lade tilbygget 1955, lade og maskinhus opført 1966 og tilbygget 1983, kostald



-241- ombygget 1978. Gården drives med en ammekobesætning på 10 køer + opdræt, alle af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er oliehør, ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VINKELVEJ 21, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536107.HENNING BERTELSEN, eltekniker, født d. 3.-10.-1950, søn af Signe og MagnusBertelsen, gift med Inge Lise Bak, født d. 19.-10.-1952, datter af Børge Bak.I.L.B. er ansat i S.D.S. i Viborg.H.B. er eltekniker i DONG. Han overtog gården fra Svend Erik Bundgård.Matr. nr. lOp m.fl.Areal 12,8 ha.Gården er bygget i 1953, stuehuset er tilbygget 1978. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og 1 korntørringsanlæg.VINKELVEJ 23, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535214.GODTFRED EMANUEL CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 18.-2.- 1928, søn af Kristoffer Christoffersen, var til skilsmisse i 1983 gift med Mary Kristine Nielsen, født d. 13.-11.-1930, datter af Kristine og Ernst Nielsen.G.E.C. overtog gården d. 1.-5.-1956 fra Enster Pedersen, på det tidspunkt var der 6,8 ha. og prisen var kr. 55.000.Matr. nr. 13c m.fl. Ejendomsskyld870.000. Grundskyld 169.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt i 1962 4,4, ha. for kr. 15.000, i 1962 2,2 ha. for kr. 8.000., i 1969 9 ha. for kr. 42.000, der er 2,2 ha. eng. Stuehuset er opført 1918 og løbende moderniseret, kostald opført 1918, hønsehus 1956, ny kostald 1963 og maskinhus 1976. Gården drives med fedekalve og græskreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 korntørringsanlæg.VINKELVEJ 24, "VINKELVAD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535952.ERIK BLIGAARD, gårdejer, født d. 18.-2.-1952, søn af Gerda og Knud Bligaard, gift med Lillian Bækgaard, født d. 10.-1.-1955, datter af Britta og Anders Bækgaard. L.B. er uddannet sygeplejerske.E.B. overtog gården d. 15.-4.-1977 fra Arne Lauge Jensen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 179.800. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 1 ha. skov og forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1986, kostald 1929 og tilbygget 1974 og senere omforandret, lade og spaltestald opført 1979 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 83 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og elopvarmning. På gården er der 1 fast medhjælp.VINKELVEJ 26, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535254.MAGNUS BERTELSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1921, søn af Karen og Laurits Bertelsen, gift med Margit Signe Holm, født d. 27.-8.-1926, datter af Johanne og Jens Holm.M.S.B. er medhjælper i Svømmebadet i Nr. Søby, om sommeren i kiosken og om vinteren i cafeteriet.M.B. overtog gården d. 9.-5.-1947 fra Laurs Laursen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 104.800. Areal 11,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.



-242-Stuehuset er opført i 1800-tallet, kostald opført 1800-tallet og omforandret til svin 1976, lade opført 1958. Gården drives med en svineproduktion på 8 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 1 traktor, 1 korntørreri og halmfyr.VINKELVEJ 28, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535272.OLE JØRGENSEN, født d. 29.-11.-1940, søn af Anna Maria og Kresten Jørgensen, gift med Karen Schmidt, født d. 10.-4.-1948, datter af Ida og Ejner Schmidt.K.J. er fabriksarbejder i Skive.O.J. har lejet sig ind på gården som Skive Kommune har købt.Areal 15,5 ha.Hele gården er opført efter en brand i 1945. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.VINKELVEJ 35-37, "VESTERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535424. HENNING VROUE, gårdejer, født d.31.-10.-1954, søn af Vera og Vagn Vroue, Bostrup, gift med Jane Gamskær, født d. 25.-6.-1957, datter af Gerda og Harry Gamskær, Svenstrup.J.V. er deltidsansat cafeteriaassistent.H.V. overtog gården d. 10.-3.-1979 fra Anna og Kresten Pedersen, Skive.Matr. nr. 11a 21a. Areal ca. 80 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 25 ha. eng.Stuehuset er opført 1858 og restaureret flere gange, lade opført 1917, staldbygningerne incl. en svinestald opført 1927, maskinhus 1960'erne og nyt maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på ca. 85 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 2 gylletanke, 1 markvandingsanlæg og 1 halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp. VINKELVEJ 36, "NYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535221. VERNER GUNNAR SØRENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1931, søn af Kristine Hansine og Christian Sørensen, gift med Edith Marie Olesen, født d. 18.-3.-1939, datter af Dorthea Marie og Aksel Hvid Olesen.E.M.S. er rengøringsassistent og har job med aviskørsel.V.G.S. overtog gården d. 22.-12.- 1961 fra Kristian Balle.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 462.100. Areal 43,8 ha., heraf tilkøbt 15,8 ha., der er 23 ha. eng.Gården blev bygget i 1881, stuehuset opført 1881 og moderniseret 1974 og 1976, kostald opført 1968, lade og svinestald 1974 samt maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 7 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der en dreng som medhjælp.



-243-VINKELVEJ 40, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535165.BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1932, søn af Ester og Hans Christian Nielsen, Stoholm, gift med Gerda Pedersen, født d. 19.-9.-1934, datter af Sigrid og Kr. Pedersen, Stoholm.G.N. har haft arbejde på De gamles Hjem i Højslev i 15 år. B.N. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 17.-3.-1956 fra Lise og Jens Nielsen.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 119.000. Arel 11 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1921 og tilbygget 1964, en del af driftsbygningerne er opført 1921, nybygninger er sket 1969 og ny lade opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion af rødbrogede køer + opdræt af forskellige racer, der er hele tide 50 stk. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VINKELVEJ 43, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535493.BENT BERTELSEN, husmand, født d. 26.-10.-1927, søn af Andrea og Jens Bertelsen, gift med Johanne Marie Frantsen, født d. 4.-7.-192, datter af Emilie og Frants Frantsen.B.B. har været murerarbejdsmand i 30 år. Han overtog gården d. 1.-3.-1951 fra sin far, Frants Frantsen.Matr. nr. 8i m.fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 77.200. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 4 ha. agerjord og frasolgt 3,5 ha. eng ved en jordfordeling. Der er 1 ha. tørvegrav.Stuehuset er opført omkring 1800-tallet og tilbygget 1924 og restaureret flere gange siden. Kostald opført 1958 og tilbygget 1965. Jorden er lejet ud.VINKELVEJ 46, "HØJAGERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535050. PETER STRØM KRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1935, søn af Anna og Niels Kristensen, gift med Grete Jakobsen, født d. 3.-6.- 1936, datter af Edith og Niels Jakobsen.P.S.K. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sin far, Niels Kristensen. Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 890.000. Areal 77,8 ha., heraf tilkøbt "Miltersgård" i Vinkel og Overmarksvej 72.Stuehuset er opført 1897 og moderniseret flere gange, kostald og 2 s vinestalde opført 1897, svinestaldene omforandret 1958, gi. maskinhuse opført 1960, 1973 og et nyt i 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 30 søer, slagtesvinene opfedes



-244- på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 gennemløbstørreri og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp. Der er også en minkfarm med ialt 900 avlstæver, denne farm drives som I/S sammen med sønnen, Niels Kristensen.VINKELVEJ 55, "TOFTGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535229. SØREN TOFT, gårdejer, født d. 18.-6.-1946, søn af Frida og Viktor B.S. Toft, gift med Margit Erhardtsen, født d. 16.-1.-1956, datter af Åse og Anders Erhardtsen.S.T. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sin far, Viktor B.S. Toft, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 577.900. Areal 64 ha., heraf 10 ha. skov og 15 ha. eng.Stuehuset er opført 1983, gi. kostald og lade 1897, kostald omforandret til svin 1952, svinestald opført 1956, maskinhus 1967 og 1987, ny kostald 1972, værksted og fyrrum 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 48 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 14 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 portionstørreri og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp. VINKELVEJ 57, "BÆKGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537007. JØRGEN BLACH, gårdejer, født d. 21.-8.-1939, søn af Alma og Knud V. Blach, gift med Bodil Bjerre, født d. 13.-6.-1942, datter af Anna Marie og Hans Jacob Bjerre.J.B. er ejendomshandler. Han overtog gården d. 1.-5.-1967 fra Johannes Laigaard.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 658.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 8,5 ha. skov og 2 ha.Stuehuset er opført 1882 og moderniseret flere gange, lade opført 1882, kostald, svinestald og garage 1922, svinestald omforandret 1971, ny svinestald opført 1971, løsdriftsstald til kvæg 1974 og maskinhus 1965. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, en del af grisene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo, 1 gennemløbstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-245-ØKSENVADVEJ 4, ØKSENVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-524059.SVEND AAGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1928, søn af Katrine og Gustav Christensen, Grønning, gift med Bente Pedersen, født d. 18.-10.-1940, datter af Karoline og Kristian Pedersen, Jebjerg.S.AA.C. er tankvognchauffør. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Emil Vistisen. S.AA.C. ejer også "Dølbygård", Rudemøllevej 74.Matr. nr. Im m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 101.300. Areal 6,6 ha.Stuehuset er tilbygget 1974, avlsbygningernes alder er ukendt og garage opført 1985.Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor og 1 propionssyreanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ØRSLEVKLOSTERVEJ 41, "HALSKOVGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537008.MARIUS HENRIKSEN, gårdejer, gift med Ruth Henriksen.M.H. overtog gården d. 24.-2.-1967 fra Jens Christian Ladefoged.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 398.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. og der er forgagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret flere gange, svinestald og lade opført 1910, svinestald forandret flere gange, kostald opført 1914 og udvidet 1974, ny svinestald opført 1962 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ØRSLEVKLOSTERVEJ 193, "KUDAHL", LUND, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538009.MAGDA KUDAHL, født d. 1.-9.- 1918, datter af Marie Faurholt og Niels Ramsdahl, gift med Hans Kudahl, født d. 3.-7.-1912, søn af Laura L. og Kresten Kudahl.H.K. døde d. 11.-5.-1969. Han overtog gården d. 1.-1.-1942, gården har været i slægtens eje siden 1600-tallet.Matr. nr. la m.fl. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. ved jordfordeling og der er forpagtet 16 ha. Gården har part i Ørslevkloster Sø.Det gamle stuehus er opført 1840, der blev bygget nyt i 1917 og moderniseret flere gange, lade opført 1898, kostald 1900, omforandret og udbygget 1901 og 1978, maskinhus opført 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 27 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 9 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Sønnen, Frank Kudahl, er bestyrer på gården. Fra gammel tid har der været drevet mølleri fra Kudahls jorde, møllen var i slægtens eje fra 1883, den blæste ned i 1916. Bag møllen lå fattighuse opført i 1925. Det var egnens første almueskole og nedbrændte i 1912.



-246-ØRSLEVKLOSTERVEJ 207, "ALSE- TOFTGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538150.MARY PEDERSEN, pensionist, født d. 17.-3.-1906, datter af Hanne og Niels Poulsen, gift med Niels Pedersen.N.P. døde i 1975. Han overtog gården i 1936 fra sin svigerfar, Niels Poulsen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 209.800.Areal 25 ha., heraf frasolgt lidt til Ørslevklostervej 213, der er lidt krat og skov.Stuehuset er opført 1936, alle avlsbygningerne bestående af kostald, lade, maskinhus og hønsehus er opført 1936. Jorden er forpagtet ud.

19.-11.-1951 fra Johannes Rasmussen.

ØRUMVEJ 4, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538239.ALFRED SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-2.-1924, søn af Dothea og Frederik Sørensen, Ørslevkloster, gift med Betty Sørensen, født d. 21.-6.-1934, datter af Valborg og Thormod Sørensen, Ørum.B.S. er ægpakker i Skive.A.S. har været i Sognerådet i 8 år, har været vurderingsmand i 4 år, han sidder i Ligningskommissionen. Han overtog gården iMatr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 83.800. Areal 16,8 ha., heraf 2,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1978, kostald og lade opført 1939, hønsehus 1955 og maskinhus 1961. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 8 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der slagtesvin. Der findes 2 traktorer.ØRUMVEJ 9, "SOLBAKKEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538245. JOHANNES VENNEGÅRD, maskinstationsejer, født d. 26.-6.-1953, søn af Ebba og Peder Vennegård, gift med Solvej Christiansen, født d. 10.-10.-1951, datter af Gudrun og Arnold Christiansen.J.V. er bestyrelsesmedlem af foreningen Viborgegnens Maskinstationer. Han overtog gården d. 15.- 8.-1979 fra Benny Pedersen.Matr. nr. 9a m.fl. Areal 30,5 ha., heraf 6 ha. skov, 3 ha. eng og 2 ha. grusgrav. Der er forpagtet 25 ha. Stuehuset er opført 1969, maskinhus 1960, lade og værksted 1968 samt maskinhal 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rajgræs, raps, ærter og korn. Desuden drives der maskinstation fra gården, som har 11 traktorer, 3



-2U7-mejetærskere samt diverse moderne maskiner til maskinstation. På gården er der ansat 8 medhjælpere samt 3 løsarbejdere. Der sælges en del juletræer og pyntegrønt. Gården drives sammen med Ørum vej 125.ØRUMVEJ 13, "ØRGELGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538328. POUL HELGE JEPPESEN DREJER, gårdejer, født d. 10.-10.-1950, søn af Elvine og Søren Sørensen Drejer, gift med Stella Damgård, født d. 4.-1.-1949, datter af Agnes og Peder Damgård.S.D. er butiksekspeditrice. P.H.J.D. overtog gården d. 1.-2.- 1973 fra Aksel Jensen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 311.000. Areal 38,6 ha., heraf 4 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret fra 1983-1985, maskinhus og farestald opført 1976, fravænningsstald 1977, slagtesvinestald 1979, goldsostald 1984 og klimastald 1987. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, 1/3 del af grisene opfedes på gården, desuden er der en besætning på 10 Hereford-køer + opdræt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. ØRUMVEJ 14, "EN AF DE 5 EJENDOMME I BETTE DANMARK", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538387.ORLA SØRENSEN, slagteriarbejder, født d. 11.-4.-1944, søn af Dagmar og Jens Christian Sørensen, gift med Gunhild Knudsen, født d. 27.-5.-1945, datter af Thyra og Gunnar Knudsen.G.S. er hjemmehjælper.O.S. er slagteriarbejder. Han overtog gården i 1967 fra Viggo Simonsen.Matr. nr. 4n m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 70.800. Areal 7,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1971, bygningerne nedbrændte i 1981 og blev genopført samme år. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, 1 korntørreri og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ØRUMVEJ 17, "LYKKEGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538282.SVEND LYKKEGAARD, gårdejer, født d. 21.-3.-1933, søn af Kristine og D. Christian Lykkegaard, gift med Dorthe Hansen, født d. 9.-1.-1939, datter af Thora og Christian Hansen.S.L. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin far, Christian Lykkegaard, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 280.300. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. skov, 1,5 ha. eng og 3 ha. grusgrav.Stuehuset er opført 1884 og tilbygget 1917, gi. svinestald opført 1884, kostald og lade 1961, tilbygget 1971 med svinestald og kostald. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svine-



-248- produktionen er på 10 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ØRUMVEJ 69, 7840 HØJSLEV. HOLGER SØRENSEN, specialarbejder, født d. 11.-10.-1933, søn af Anne Marie og L. Sørensen, gift med Ydun Pedersen, født d. 30.-9.1938, datter af Thora og Johannes Pedersen.H.S. er specialarbejder ved Jysk Beton. Han overtog gården d. 15.-8.-1959 fra Ernst Andersen. Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 73.500. Areal 21 ha., heraf frasolgt 10 ha. eng ved jordfordeling.Stuehuset er opført 1951. Gården blev opført 1951 som en statsejendom med kostald, lade og maskinhus, desuden er der bygget en staklade i 1969. Jorden er lejet ud. ØRUMVEJ 75, "LYKKEBO", 7840 HØJSLEV.A.I. Hjortsø, gårdejer, omtales under Ørumvej 77.A.LH. overtog gården i 1983 fra Knud Sørensen.Matr. nr. 1c. Areal 23 ha.Bygningerne blev frasolgt i 1984.A.I.H. ejer også Ørumvej 77 og Sejstrup vej 16.
ØRUMVEJ 77, "HENGSGÄRDEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538177. A. INGILD HJORTSØ, gårdejer, født d. 19.-8.-1941, søn af Ingrid og Helge A. Pedersen, gift med Grethe Mathiassen, født d. 9.-5.- 1942, datter af Jorine og Frands Mathiassen.A.I.H. overtog gården d. 15.-4.- 1964 fra Holger Olesen, prisen var kr. 310.000.Matr. nr. Id m.fl. Areal 82 ha., der blev afgivet 13 ha. jord og modtaget 7 ha. i forbindelse med jordfordeling i 1984.Stuehuset er opført 1876 og moderniseret 1961 og derefter flere gange, gi. lade opført 1900, hestestald 1910, kostald 1954-1956, staklade 1965 og ungdyrstald 1975 samt maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 66 malkekøer + opdræt, ialt 215 stk. af racen SDM. Der findes 5 traktorer, 1 bugsermejetærsker, 1 gyllekælder, 1 korntørreri og 2 køresiloer. Der er plantet ca. 4 ha. løvskov i 1984.



-249-Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Gården drives sammen med Ørumvej 75 og .Sejstrupvej 16.ØRUMVEJ 118, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538670.BENT NIELSEN, murer, født d. 13.-4.-1957, søn af Gerda og Egon Nielsen, gift med Lisbeth Nielsen, født d. 13.-6.-1961, datter af Gerda og Børge Nielsen. L.N. er ansat ved Skive Kommune.B.N. overtog gården i 1984 fra sin farfar, Sigurd Nielsen (Skytte), nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 82.400. Areal 6,4 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1938 og moderniseret senere, stald og lade opført 1935. Gården drives med fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor.

1.500.000. 429.900. Areal 51 ha., heraf afgivet

ØRUMVEJ 121, "GRANLYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538196. GUNNAR VESTERGAARD, gårdejer, født d. 15.-6.-1929, søn af Kamilla og Holger Vestergaard, gift med Maren Spanggaard, født d. 9.-6.-1936, datter af Karen og Johannes Spanggaard. G.V. er bestyrelsesmedlem i den lokale grovvareandel. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far, Holger Vestergaard.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1 ha. ved jordfordeling., der er 3 ha.skov og 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret 1985, kostald lade og svinestald 1981. Gården drives udelukkende med af frø, ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer ogdrives uden fremmed arbejdskraft.
og svinestald opført 1948, planteproduktion bestående korntørringsanlæg. Gården

ØRUMVEJ 123, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538349.AGNER VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 6.-9.-1923, søn af Kamilla og Holger Vestergård, gift med Ellen Petersen, født d. 4.-4.-1931, datter af Kristine og Kristian Petersen.A.V. overtog gården i 1955 fra Thorvald Petersen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 46,5 ha., heraf afgivet 5 ha. ved jordfordeling, der er 2 ha. skov og 6,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1878 og moderniseret flere gange, avlsbygningerne er opført 1878, hvorefter der blev ombygget i 1908 og 1975, hvor der blev bygget svinestald. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 5 søer, slagtesvinene opfedes og der indkøbes smågrise til opfedning. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 korntørreri. Der er 1 medhjælp i spidsbelastningspeioderne.



ØRUMVEJ 125, 7840 HØJSLEV. JOHANNES VENNEGÄRD, maskinstationsejer, omtales under Ørum- vej 9. Han overtog gården d. 17.-8.-1987 fra Frede Dalgaard. Matr. nr. 5a ,.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 280.500. A- real 3 ha. skov, 5 ha. eng og 6 ha. hede.
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SPOTTRUP KOMMUNE

AGERTOFTEN 11, VESTER LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568158.SVEND AAGE LARSEN, født d. 21.-11.1946, søn af Grethe og Viggo Larsen, Vester Lem, gift med Anna Henriksen, født d. 25.-11.-1952, datter af Esther og Ingvard Henriksen, Seide.S.AA.L. var elev på Asmild Kloster og Bygholm Landbrugsskole.S.Å.L. overtog gården d. 1.-10.-1970 efter sin far Viggo Larsen, som overtog den i 1939.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 356.300. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er tilforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1870, kalvestalden omk. 1920, kostald 1972 og tilbygget 1974 og igen efter brand i 1982, maskinhus opført 1976 og lade 1982. Gården drives med kvægbrug med 35 årskøer, 20 kælvekvier og 30 ung- og småkvier samt 20 fedetyre af racen SDM. Planteavlen består af raps, ærter og fremavlskorn. På gården findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, roesåmaskine, gylletank, markvandingsanlæg, siloer til opbevaring for korn og køresilo til ensilage samt halmfyr. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft. AGERTOFTEN 15, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568027.HENNING PEDERSEN, maskinstationsejer, omtales under Agertoften 16.H. P. overtog ejendommen 1.-6.- 1986 efter Knud Dalgaard, Lem. Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 398.200. Areal 31 ha., deraf tilkøbt 7 ha., beliggende Agertoften 13, Lem. 1 ha. er skov og krat. Stuehuset er opført 1912 og om-bygget 1975, lade bygget 1900, svinehus 1925 og ombygget 1974, maskinhus opført 1956 og svinehus 1960. Gården drives med planteavl bestående af ærter, raps og korn. På gården findes 1 traktor, ajlebeholder, silo og portionstørreri. Gården drives fra maskinstationen Agertoften 16, som også ejes af Henning Pedersen.



AGERTOFTEN .16, "LEM MASKINSTATION", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568027.HENNING PEDERSEN, maskinstationsejer, født d. 15.-7.-1945, søn af Nielsine og Johannes Pedersen, Lem, gift med Inga Hansen, født d. 14.-5.-1952, datter af Ingeborg og Jens Peter Hansen, Ejsing. H.P. overtog gården d. 1.-6.-1970 efter Kristian Baunsgaard, Lihme. Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 1,210.000. Grundskyld 49.800.

-252-

Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1900, kostalden ca. 1920 og 1978 ombygget til garage og hestestald og laden til værelser, maskinhus opført 1972 og tilbygget 1976 og 1984, så maskinhuset i dag er på 1.040 kvadratmeter. Gården drives som maskinstation og med planteavl. Planteavlen består af raps og korn. På gården findes 8 traktorer, 4 mejetærskere og rendegraver. 6 mand er beskæftiget på maskinstationen.AGERTOFTEN 38, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568159.LAURIDS PEDER PEDERSEN, husmand, født d. 8.-1 1.-1935, søn af Marie og Magnus Pedersen, Sønder Lem, gift med Hanne Merete Madsen, født den d. 8.-2.1942, datter af Johanne og Svend Madsen, Ramsing.H.P. er hjemmesygeplejerske. L.P.P. overtog gården d. 1.-4.- 1961 fra Staten.Matr. nr. Ir m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 141.400. A-real 10,8 ha., deraf tilkøbt ca. 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1961, kostald, svinestald og lade 1961 og maskinhuset 1966. Gården drives som familiebrug med 20 årskøer, 2 kalvekvier, 10 ung- og småkvier samt 10 fedetyre af racen SDM. På gården findes 3 traktorer samt almindelige maskiner til gårdens drift.AMTSVEJEN 12, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560082.ASGER ALBERT NIELSEN KAA- STRUP, landmand, født d. 19.-12.- 1937, søn af Mariane og Søren Kaastrup, Lyby, gift med Lilly Marie Kirstine Hougaard Thomas- sen, født d. 15.-12.-1938, datter af Agnes og Jens Thomassen, Resen.L.T. er udearbejdende.A.K. har været på Malling Landbrugsskole fra 1960-1961, hvorefter han var kontrolassistent 1963. A.K. overtog gården d. 18.-3.-1964 fra Vera og Ove Pedersen, Ålbæk.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.040.000. Grundskyld 141.900. Areal 10,8 ha.



-253-Stuehuset er opført 1923, nyt tag 1980, kostald opført 1923 og ombygget til svinehus i 1973, lade opført 1923, tilbygget 1938 og i 1983 ombygget til kreaturer, maskinhus opført 1956, kostald 1971 og lade 1980, desuden findes hønsehus og garage. Gården drives som alsidigt landbrug med 26 årskøer + opdræt af racen Jersey, desuden findes 10 årssøer, der sælges torvegrise. På gården findes 2 traktorer, køresilo til ensilage, halmfyr samt genvindingsanlæg for varmt vand fra mælkekøleren. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.AMTSVEJEN 14, "BAUNSGÅRD HUS", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560083.EDVARD MØLLER, gårdejer, født d. 8.-1.-1942, søn af Asta og Villiam Møller, Lihme, gift med Eva Pinnerup Sørensen, født d. 18.-3.-1944, datter af Anna og Frederik Pinnerup Sørensen, Lem. E.P.S. arbejder på plejehjem.E.M. overtog gården d. 1.-11.-1966 efter faderen, Villiam Møller. E.M. er 3. generation på gården.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld1.260.000. Grundskyld 157.800. Areal 11,5 ha.Stuehuset er opført 1903 og tilbygget 1974, lade og kostald opført 1903, gennemre- staureret 1956, kostald opført 1971 og svinestald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 20 årskøer, 11 kalvekvier, 19 ung- og småkvier af racen SDM, tyrekalvene sælges som små, desuden er der 18 årssøer, smågrisene sælges. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, plansilo og tørringsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. AMTSVEJEN 21, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560200.BENT ANDERSEN, specialarbejder, født d. 3.-3.-1932, søn af Martha og Karl Andersen, Krej- bjerg, bor sammen med Karen Margrethe Jensen, født d. 9.-7.- 1942, datter af Rigmor og Peder Balleby, Skive.K.M.J. er sygehjælper.B.A. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1982 fra Anker Krarup, Vejby.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 1.430.000. Grundskyld 111.200. Areal 6,8 ha.Stuehuset er opført omk. 1930, kostald og lade opført 1930, farestald 1978, fravæn- ningsstald og staklade 1979. Gården drives med en svineproduktion bestående af 25 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af kornafgrøder. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, tørringsanlæg til kold luft samt foderblandeanlæg. 



AMTSVEJEN 25, "VANDBORGGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560272.SVEND MADSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1950, søn af Mette og Jens Madsen, Lihme.S.M. var på Rødding Højskole i vinteren 1968/69 og på Asmildklo- ster Landbrugsskole vinteren 1971- 72. Han overtog gården d. l.-l.- 1973 efter Stinne og Jens Nielsen, Lihme.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 504.000. Areal
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42 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha.Stuehuset er opført 1830, lade 1875 og tilbygget 1960, svinestald bygget 1910 og restaureret 1955, ny svinestald opført 1976. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.

N.O.P. var i 1942/43 på Frederiksborg Højskole

AMTSVEJEN 32, "BROGÅRDEN", BRODAL, 7861 BALLING, tlf. 07-568056.NIELS OKHOLM PHILIPSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1923, søn af Bodil og Jes Philipsen, Kong- stedgård, Hejis, gift med Dorthe Brogaard, født d. 20.-6.-1927, datter af Signe og Anton Brogaard, Brodal.D.P. var på Nordborg Efterskole 1941 samt Snoghøj Gymnastikhøjskole 1948 og i 1949 på husholdningsskole i København.og senere elev på Ladelund Landbrugsskole. 1964 blev han medlem af bestyrelsen for Skive Andelssvineslagteri, formand i 1966 samt medlem af Slagteriernes fællesbestyrelse fra 1968. N.O.P. er fortsat formand for Jutland Slagterierne og fra 1980 medlem af Landbrugsrådet, 1987 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.N.O.P. havde gården i forpagtning fra 1953 til 1959, hvorefter han købte den fra Anton Brogaard, gården har været i slægtens eje siden 1768.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 420.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt ca. 13 ha., de 5 ha. er skov og 5 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1899 og gennemrestaureret flere gange, garage og svinestald bygget 1945 og resten af udhusene udbrændte i 1975 og blev genopført i 1976 med følgende bygninger: lade, fodercentral, farestald, goldsostald, smågrisestald, fedesvine- stald samt ungkvægstald og maskinhus i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer og 1.800 slagtesvin årligt, desuden findes kødkvæg. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo samt automatisk fodring i svinestaldene. Der er fast medhjælp på gården.



AMTSVEJEN 34, "FLOUBJERG- GÄRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568112.ERNST TROLDTOFT ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1942, søn af Dagmar og Marinus Andersen, Sebstrup, gift med Gertrud Øster- gaard, født d. 29.-10.-1942, datter af Astrid og Kristian Øster- gaard, Eskjær Mølle.G.A. var på Salling Ungdomsskole samt på Skals Håndarbejdsskole. E.T.A. var på Rødding Højskole samt på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-3.-1967 efter Erik Dalsgaard, Lem.
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Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 542.800. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er 4,5 ha. skov og ca. 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1964 og tilbygget i 1976, stald opført 1900 og ombygget til svin 1974, laden opført 1900 og ombygget 1967, kostald opført 1969, maskinhus 1972, gylletank 1974 og spaltestald 1979. På gårdens matr. nr. ligger en gammel skole med 2 lejligheder. Gården drives som alsidigt landbrug med 32 årskøer, 30 kalvekvier og ung- og småkvier, 30 fedetyre og småtyre af racen SDM. Desuden er der 30 årssøer, smågrisene sælges som torvegrise. Der findes 3 traktorer, gastæt silo, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og ensilering. AMTSVEJEN 43, "KÆRGÅRD", LEM BRODAL, 7861 BALLING, tlf. 07- 560013.JENS TOFT TRÆRUP, omtales under Mellemtoften 12, Lihme.J.T. overtog gården d. 9.-9.-1965 af Peter Toft, Oddense.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Areal 13 ha., heraf er 1 ha. kommet til ved jordfordeling.Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret 1985, gi. kostald opført 1920, nyere kostald 1966 og lade 1970, garage og værksted ombygget flere gange. Gården drives udelukkende med planteavl i samdrift med ejerens anden gård. Stuehuset er udlejet. Udhusene bruges til oplagring af halm.ANDRUPVEJ 7, "BLIGÅRD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07- 581011.JENS IVERSEN BLIGAARD, gårdejer, født d. 7.-4.-1906, søn af Margrethe og Iver Iversen Bli- gaard, gift med Agnes Kirstine Jeppesen, født d. 13.-12.-1911, datter af Gertrud og Jeppe Laurits Jeppesen, Ovenskov.J.I.B. har været formand for Saug- strup Andelsmejeri i 12 år samt formand for Leverandørudvalget i Nestle i Randers. Han har været



-256- i bestyrelsen for Salling Landboforening og Dansk Slægtsgårdsforening.J.I.B. overtog d. 1.-4.-1936 gården efter sin far, Iver Iversen Bligaard. Han er nu 5. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1786. Den første ejer begyndte som fæstebonde under Skivehus og i 1790'erne blev gården købt til selveje. Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., der er købt og mageskiftet flere gange. Der findes 0,1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1863, vesterhuset i 1800-tallet, lade 1880, kostald 1930, svinestald 1951 og maskinhus 1955. Gården drives med planteavl og uden fremmed hjælp. Der findes 1 traktor og almindelige maskiner til gårdens drift samt 1 kornsilo.ANDRUPVEJ 9, "VESTERGAARD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581026.JENS GUDIKSEN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 18.-9.-1959, søn af Karen og Gudik Vestergaard, Oddense. J.G.V. overtog gården d. 1.-7.-1985 efter sin far Gudik Vestergaard. Nuværende ejer er 9. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1648.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 810.200. Areal 61,6 ha.Stuehuset er opført i 1929, hønsehus og maskinhus 1914, lade og svinehus 1958, kostald 1965 og ombygget til svinehus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, hvor grisene opfedes på gården. Planteavlen består af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 8 siloer, portionstørreri samt 1 halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ANDRUPVEJ 13, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581164.HENRY PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1937, søn af Johanne og Alfred Pedersen, Sepstrup, gift med Krista Jensine Hansen, født d. 21.-6.-1939, datter af Ottilia og Kresten Hansen, Estvad.H.P. overtog gården i 1971 efter Kristian Klausen.Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 236.400. Areal19,2 ha., heraf tilkøbt 5,5, ha. beliggende Andrupvej 26. 1 ha. er eng.Stuehuset er opført 1850 og restaureret i 1973, stalden opført 1950, restaureret med ny ydermur 1981, svinestald opført 1963 og maskinhus 1979. Gården drives med alsidigt landbrug med 28 fedetyre af racen SDM og 6 Jerseykvier. Desuden findes 25 årssøer, smågrisene sælges. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gården drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



ANDRUPVEJ 14, "ODDENSE VESTERGÅRD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581272.HANS PETER VESTERGÅRD, født d. 2.-6.-1961, søn af Gerda og Tage Vestergård, Oddense. H.P.V. overtog gården d. 1.-7.-1985 fra sin far, Tage Vestergård, Oddense. Gården har været i slægtens eje siden 1700 og måske endnu længere. Indtil 1857 var gården "Oddense Vestergård" og "Vestergård" tvillingegårde med 
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fælles lade og markdrift. De blev på dette tidspunkt adskilt.Matr. nr. 5a 3f. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 753.000. Areal 57 ha., 2 ha. er eng og skov.Stuehuset er opført 1914, kostald 1912 og ombygget til skrabeægproduktion i 1986, svinehus opført 1935, lade 1857 og ombygget til plantørreri i 1978, 1985 og 1986, maskinhus opført 1935, ombygget med nyt tag 1975, fodermesterbolig fraskilt gården i 1985. Gården drives med skrabeægproduktion på 1.600 æglæggende høns. Planteavlen består af frøgræs, vinterraps, hvede, ærter, roer og byg. Der findes 3 traktorer, plantemaskine samt alt i moderne landbrugsmaskiner og desuden plantørreri til korn og frøgræs. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ANDRUPVEJ 15, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563160. HARTVIG MUNK, husmand, født d. 7.-4.-1939, søn af Nina og Ejnar Munk, Brårup, gift med Anna Vestergård Jensen, født d. 2.-12.-1943, datter af Agnete og Aage Jensen, Iglsø.A.M. arbejder hos en slagter. H.M. arbejder på en møbelfabrik. Han er i bestyrelsen for Krej- bjerg Husmandsforening og har været det siden 1976.H.M. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Svend Meldgård Pedersen, Krejbjerg.Matr. nr. 6f. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 99.000. Areal 8,5 ha.Stuehuset er opført 1954, stald og lade 1954. Gården drives med 12 årskøer og 6 kalvekvier, 15 småkalve og 7 fedetyre af blandet race. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Den bliver drevet som familiebrug.ANDRUPVEJ 16, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581385. AAGE VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 6.-3.-1956, søn af Dorthe og Poul Vestergård, Oddense. A.V. overtog gården d. 31.-12.-1957 fra sin far, Poul Vestergård. Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 573.100. Areal 47 ha. 1 ha. er løvskov. Stuehuset er opført 1864, s vinestald ca. 1932 ombygget til korntørreri 1981, kostald opført 1960,



-258- maskinhus 1972 og lade 1985. Gården drives med 50 SDM årskøer, 25 kalvekvier, 25 småkvier, tyrekalvene sælges 3 måneder gamle. Planteavlen består af frøgræs, ærter, maltbyg og vinterraps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, ajlebeholder, plantørreri og 2 køresiloer. Gården drives med delvis medhjælp.ANDRUPVEJ 17, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563079. ALFRED JENSEN, husmand, født d. 15.-12.-1921, søn af Andrea og Jens Kristian Jensen, Volling, gift med Eva Lundgård, født d. 27.-1.- 1933, datter af Sine og Vilhelm Lundgård, Bustrup Mark.A.J. overtog gården d. 1.-4.-1954 som statshusmandsbrug. Jorden er udstykket fra gården beliggende Norvej 15.Matr. nr. 6e. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 96.200. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1954, ombygget med værelser 1970, stald opført 1954, ombygget til svinestald 1975, lade opført 1954, maskinhus, hønsehus og garage 1963. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 350 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.ANDRUPVEJ 18, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581097.PEDER PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1933, søn af Ellen og Aage Pedersen, Hjerk, gift med Erna Brunsgård Kristensen, født d. 8.-10.-1936, datter af Ellen og Martin Kristensen, Balling.P.P. overtog gården d. 15.-8.-1958 efter Marinus Jensen, Bostrup.Matr. nr. In m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt ca. 6 ha. Der er 0,3 ha. eng.Stuehuset og udbygningerne er ca. 100 år, 1971 blev stalden tilbygget og i 1977 blev der bygget spaltestald og 1960 maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 3 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift, 1 gylletank og 3 siloer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.ANDRUPVEJ 20, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581065. BØRGE LYSDAHL, gårdejer., født d. 15.-6.-1919, søn af Marie og Kristian Lysdahl, Rettrup, gift med Anna Riis, født den 27.-12.1920, datter af Johanne og Nygaard Riis, Mollerup.B.L. overtog gården d. 6.-6.-1947 efter Søren Dath, Oddense.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 149.800. Areal 11,2 ha.Stuehuset er opført 1900, svinehus 1922, lade, garage, maskinhus og hønesehus opført af flere gange. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift og 1 korntørringsanlæg til kold luft. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



-259-ANDRUPVEJ 24, "STIGSHØJ", FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581112.KRESTEN KIRK, gårdejer, født d. 6.-5.-1924, søn af Agnethe og Marinus Jensen, Krejbjerg, gift med Bodil Stærdahl, født d. 20.-1.1933, datter af Ingrid og Sigurd Villadsen, Frammerslev. K.K. er i Repræsentantskabet for DLG og han overtog gården d. 1.-5.-1961 efter Marie og Laurits Møller.Matr. nr. 4g m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 618.200. Areal 48,9 ha., heraf er tilkøbt ca. 24 ha. beliggende Andrupvej 22, ca. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1907, kostald 1910, svinestald 1940, garage og siloer 1977 og maskinhus 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Planteavlen består af ærter, raps, rug, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og alt i moderne landbrugsmaskiner samt plansilo til kold luft. Gårdendrives uden fremmed arbejdskraft. ANDRUPVEJ 28, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563176. JOHANNES SKOV, husmand, født d. 20.-6.-1917, søn af Sofie og Jens Skov, Nr. Andrup.J.S. overtog gården d. 6.-3.-1959 efter Anders Kristian .Madsen, Hem.Matr. nr. 2f m.fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 109.800. Areal 7,4 ha.Stuehuset er opført 1920, lade 1920, maskinhus 1930 og stald1957. Gården drives med en slagtesvinebesætning på ca. 350 stk. årligt. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst samt udkørsel af staldgødning.ANDRUPVEJ 32, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563080. BØRGE BRUN PEDERSEN, landmand, født d. 12.-8.-1950, søn af Mary og Viggo Brun Pedersen, Balling, gift med Gerda Pedersen, født d. 24.-9.-1955, datter af Anna og Holger Pedersen, Ilbjerg. B.B.P. arbejder som chauffør. Han overtog gården i december 1976 efter sin far, Viggo Brun Pedersen. Gården har været i slægtens eje siden 1917.Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 1.210.000. Grundskyld 110.600. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.Stuehuset er opført 1917 og tilbygget 1977, svinestald opført i henholdsvis 1977 og 1979, maskinhus 1982, bilgarage 1986. Gården drives med en svineproduktion på ca. 70 årssøer og salg af ca. 1.150 smågrise. Planteavlen består af ærter, raps og byg.



-260-Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.BAKKEDRAGET 2, "MøLvADGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561342. KRISTEN OLESEN SIGH, gårdejer, født d. 18.-10.-1946, søn af Mary og Ejnar Olesen Sigh, Rødding, gift med Karna Rasmussen, født d. 2.-12.-1947, datter af Dagny og Tage Rasmussen, Tiist.K.S. er syerske.K.O.S. har fra 1968 kørt ud med ammoniaknedfælder for DLG. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 efter Ejnar Olesen Sigh, Rødding. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1930.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 332.000. Areal 28,2 ha. 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1918 og restaureret indvendig, kostald opført efter brand 1929 og ombygget til grise 1978, kostald opført 1977 og lade 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 44 årskøer, 20 kalvekvier, 30 ung- og småkvier og ca. 7 tyrekalve. Tyrekalvene sælges ca. 1 måned gamle, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 ammoniaknedfælder og gylletank. Gården drives med hjælp fra maskinstation til en del af markarbejdet.BAKKEDRAGET 7, "KÆRHAVEN", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561265.IVAN FURBO, fabrikant, født d. 11.-5.-1945, søn af Ingrid og Tage Furbo, Rødding, gift med Hanne Larsen, født d. 6.-9.-1946, datter af Ingelise og Bjarne Larsen. H.F. er kontoruddannet og ansat i I.F.s firma.I.F. er møbelfabrikant i Rødding og dommer på Skive Travbane. Han overtog gården i maj 1972 efter Jeppe Jensen, Rødding.Matr. nr. 34b. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 59.100. Areal 5,6 ha.Stuehuset er opført 1976, kostald ca. 1900 og ombygget til fyrrum, hestestald opført 1978 og lade 1986. Gården drives med travhesteopdræt og ammekøer. Besætningen består af 6 travheste samt 4 ammekøer og 2 kalve af racen Limousine. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift, som drives uden fremmed arbejdskraft. BAKKEDRAGET 8, "DALAGER- GÄRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561463.GUDIK GUDIKSEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1945, søn af Gerda og Svend Gudiksen, Rødding, gift med Tove Vestergaard, født d. 22.-5.-1946, datter af Kirsten og Jakob Vestergaard, Krejbjerg. T.G. er kontorassistent.G.G. overtog gården d. 10.-5.-1975 fra Bent Sørensen, Rødding. Matr. nr. lp m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 441.30Q-. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 12



-261- ha., der er forpagtet 15 ha., 5 ha. er udlagt i græs.Stuehuset er opført 1889 og gennemrestaureret fra 1975-1982 og tilbygget i 1988, kostald opført 1889, delvis nedbrændt 1967 og ombygget til kalvestald 1975, kostald og svinestald opført 1968, ombygget til køer 1979, maskinhus opført 1976 og foderrum 1977. Gården drives med en kvægbesætning på 55 årskøer, 25 kalvekvier, 32 ung- og småkvier, alle af racen SDM, der findes desuden 70 fedetyre, der købes ca. 45 tyrekalve årligt. Planteavlen består af raps og fremavlskorn. Der findes 3 traktorer, gylletank og halmludningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.BETRYKVEJ 1, "HØJAGER", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-568352.KJELD SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1949, søn af Kirstine og Aage Sørensen, Lem, gift med Lisbeth Nørgaard Jespersen, født d. 20.-6.-1959, datter af Birthe og Svend Aage Jespersen, Nørlem.L.N.S. var på Århusegnens Husholdningsskole i 5 måneder.K.S. er i bestyrelsen for Vestsal- ling Sparekasse og overtog gården d. 1.-1.-1981 efter Aage Sørensen, Lem.Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 327.900. Areal 33 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha. der ikke er med i vurderingen, der er ca. 13 ha. eng, det meste udlagt i græs.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1985, kostald opført 1964, ungdyrstald 1978, lade 1976 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 30 årskøer, 14 kalvekvier, 20 ung- og småkvier samt 18 fedetyre og kalve af racen SDM. Planteavlen består af ærter og korn. Der findes 3 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.BETRYKVEJ 2, NØRLEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568414.KAJ KRISTENSEN, landmand, født d. 23.-8.-1947, søn af Mary og Richard Kristensen, Give, gift med Bodil Baunsgaard Godsk, født d. 29.-6.-1948, datter af Ragnhild og Jens Kristian Godsk, Lihme.B.B.K. arbejder på møbelfabrik. K.K. er løsarbejder. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 efter Niels Peter Hansen, Lihme.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 260.000. Grundskyld 35.700. Areal 3,2 ha. og ca. 1 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1815, kostald 1815 og gennemrestaureret indvendig i 1982, lade opført 1977 og maskinhus 1953. Gården drives med en besætning på 10 får og grise til husbehov. Planteavlen består af korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



BORGEN 1, "DEMRINGGÄRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561229.LEO MADSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1957, søn af Esther og Tage Madsen, Rødding, gift med Hanne Hagen Sørensen, født d. 20.-1.-1960, datter af Karen og Karlo Hagen Sørensen.H.H.M. er sygehjælper.L.M. overtog gården d. 1.-8.-1985 efter sin far, Tage Madsen, Rødding. Det er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje Matr. nr. 11b m.fl. Ejendomsskyld 
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1.000.000. Grundskyld 166.700. Areal 26,7 ha.,heraf tilkøbt 10,5 ha., ca. 8 ha. eng er udlagt i græs. Der er 16,5 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1968 samt 1975, kostald opført 1964, lade 1958, svinestald 1918 og ombygget til ungkreaturer 1985 og maskinhus opført 1965. Gården drives med en kvægbesætning på 36 årskøer, 15 kalvekvier, 23 ung- og små- kvier samt 22 fedetyre af racen SDM. Planteavlen består af ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BORGEN 4, "SANDHOLM", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561460.BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1950, søn af Betty og Søren Nielsen, Skive, gift med Inger Marie Thorsen, født d. 27.-9.-1951, datter af Lilly og Arne Thorsen, Krejbjerg.I.M.N. er børnehavepædagog.B.N. overtog gården d. 10.-6.-1975 efter Harald Ejler Vinther, Rødding. Gården drives sammen med Norvej 16, Krejbjerg.Matr. nr. 2n m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 26,6 ha., heraf tilkøbt 11 ha. fra nabogården, Frilandsvej 27.Stuehuset er opført 1904, restaureret og tilbygget i 1982, kostald opført 1977, ungdyrstald og lade 1979 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægbesætning på 40 årskøer, 20 kalvekvier, 30 ung- og småkvier samt 30 fedetyre af racen SDM. Planteavlen består af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til hjælp ved høst.



-263-BORGEN 6 A, "BORGEN SPØTTRUP", 7861 BALLING, tlf. 07- 561606.Middelalderborgen "Spøttrup", der er et af Danmarks ældste herresæder, bærer endnu i dag en fæstnings præg. Den er beliggende ved foden af en hældning i en eng, der tidligere var en sø. Foruden denne naturlige beskyttelse mod eventuelle angribere har borgen en voldgrav, der er omgivet af 9 m. høje volde, hvorom løber en ydre voldgrav. Tidligere - som også i dag - skete adgangen til borgen af en dæmning beliggende mellem engen og den vestlige del af ydervolden; hver voldgrav var forsynet med en vindebro, hvis pæleværk og granitpiller afdækkedes under borgens restaurering i 1930-tallet. I 1404 skænkede en adelsmand Spøttrup til bispesædet i Viborg. Sandsynligvis var det biskop Niels Glob, der ca. år 1500 opførte borgen, der med den tids målestok var anseelig. Materialet var røde og gule mursten. De to lige store parallelle huse var mod øst forbundet ved en kortere fløj og mod vest lukket ved en spærremur og et fremspringende tårn. Bygningerne var oprindelig et stokværk højere end i dag, idet de øverst oppe var forsynet med et såkaldt skytteloft til forsvarsbrug. På ydersiden af borgen findes "hemmelighederne": murede latrinkanaler mellem øverste stokværk og voldgraven. Ved restaureringen genopbyggedes disse på grundlag af meget tydelige spor.Porttårnet og spærremuren er blandt borgens bedst bevarede dele. I siderne af den tøndeformede borgport er der skydeskår, hvorfra voldgraven kunne dækkes. Spærremuren er udstyret med lignende dybe skydeglugger, fladbuede på indersiden og runde åbninger på ydersiden. Disse var beregnede på kanoner.I sydfløjen fandtes to stokværk foruden kælder og skytteloft. Kun øverste stokværk (beboelsen) havde vinduer, det nederste var lagerrum. Østfløjen havde kun et stokværk med højtsiddende, store vinduer. Disse har frembudt en fare, og under restaureringen fandtes tydelige spor af, at borgens vinduer har været muret til smalle skydeskår. Dette fandt muligvis sted under grevens fejde i 1534, da Skipper Clement skal have skudt borgen i brand - dog uden at indtage den. Efter reformationen i 1536 kom borgen i kronens besiddelse. I 1579 købte Henrik Below borgen fra kronen og ombyggede straks sydfløjen til en standsmæssig bolig for en velhavende adelsmand. De øvrige fløje forblev næsten uforandrede og benyttedes til arbejdsrum og boliger for tyendet. Sydfløjens stokværker nyopdeltes; i det første indrettedes en stor og statelig riddersal med renæssancehvælvinger. Boligen over riddersalen blev skabt og fik sandsynligvis på dette tidspunkt den ruminddeling, der findes i dag, mens døre og paneler tilføjedes et par århundrede senere. I overensstemmelse med tidens krav blev sydfløjen forsynet med store, fladbuede vinduer, og de to trappetårne opførtes for at lette adgangen til de øvre stokværker, hvortil man tidligere var kommet ad en ydre trappe, der førte til en dør i første stokværk (ses i dag som en tilmuret dør i østfløjen). Samtidig eller måske noget senere blev spærremuren på vestsiden gjort lavere, og en vægtergang tilbyggedes, som fortsatte rundt om hjørnet til nordfløjen, hvis vestlige del var blevet nedbrudt.I en periode boede Spøttrups ejere i Holsten, men i begyndelsen af det 18. århundrede flyttede nye besiddere ind på herresædet, der var blevet købt af Axel Rosen- krantz og hans hustru Karen Reedtz, hvis våben ses på en træplade, der er ophængt over døren til det firkantede trappetårn. De istandsatte Spøttrup, da den var blevet "meget forfalden og ruineret". Deres søn Mogens udstyrede barokboligen i andet stokværk med de allerede omtalte paneler og med døre og dørindfatninger, der løber ud i morsomme kløer. På porttårnet ses både Mogens Rosenkrantz' og hans hustru



-264-Christine Hornemanns initialer tilligemed årstallet 1762.I det 19. århundrede gennemgik borgen nogle kedelige forandringer; for eksempel blev hvælvingerne i nordfløjens nederste stokværk ødelagt, og i deres sted installeredes et brænderi. Omkring 1870 blev vest- og sydvolden helt sløjfet.I 1920'erne og specielt efter statens overtagelse af borgen i 1930'erne gennemgik Spøttrup en større restaurering under ledelse af arkitekt Mogens Clemmensen. Det besluttedes at bevare borgens renæssancepræg og samtidig fremdrage, hvad der havde værdi fra ældre tider. Som eksempel kan nævnes de nedrevne "hemmeligheder", der blev genopført. I østfløjen genindførtes den middelalderlige opdeling af stokværkerne med det meget høje mellemste stokværk, ligesom de gamle, store vinduer genåbnedes. I nordfløjens nederste stokværk genopførtes de gotiske hvælvinger og køkkenet. Den sløjfede vest- og sydvold genopførtes, og de mere eller mindre tilkastede voldgrave blev udgravet.I området øst for borgen indrettedes en lille renæssancehave med middelalderurter og lægeplanter samt en større have med nogle meget smukke blomsterbede, der omgiver den gamle, barske borg med et sandt farveorgie.BORGEN 7, "SKOVGÅRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07- 561327.ERLING RAVN LARSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1937, søn af Magda og Bertel Ravn Larsen, Nørlem, gift med Ellen Nielsen, født d. 4.-5.-1941, datter af Mary og 3ens Peter Nielsen.E.L. er uddannet sygehjælper.E.R.L. har været elev på Levring Efterskole, Viborg Gymnastikhøjskole og på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-11.-1971 efter Kaj Nielsen, Vejby.Matr. nr. lad m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 265.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 6,5 ha. Spøttrup Sø og eng.Stuehuset er opført 1938, kostalden 1938 og ombygget til kreaturer fra 1974-1977, ungdyrstald og roehus opført 1976, maskinhus ombygget til kalvehus 1979, staklade og maskinhus på 500 kvadratmeter opført 1984. Gården drives med en kvægbesætning på 52 årskøer, 26 kalvekvier, 35 ung- og småkvier, tyrekalvene sælges 3 måneder gamle; hele besætningen er SDM. Der findes 3 traktorer, rendegraver, portionstørreri samt vandingsanlæg. Gården har 1 fast medhjælp.BORGEN 9, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561372.SVEND SINDING, gårdejer, født d. 22.-4.-1931, søn af Elisabeth og Peder Sinding, Rødding.S.S. overtog gården d. 1.-1.-1968 efter sin far, Peder Sinding. Matr. nr. 22a. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 149.800. Ar-eal 16,3 ha. Ca. 3 udyrket eng.Stuehuset er omkr. 150 melt, kostalden opført
ha. erår gam- 1907 oglavet om til søer i 1970, lade opført 1907, maskinhus 1979 og garage 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 12 årskøer, 6 kalvekvier, 10 ung- og småkvier, 10 fedetyre og kalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, slagte-



-265- svinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.BORGEN 11, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561071.GUSTAV NØRGÅRD, gårdejer, født d. 25.-6.-1933, søn af Anna og Peder Christian Nørgård, Sevel, gift med Karen Fjendbo Jørgensen, født d. 15.-11.-1938, datter af Kristine og Hans Kristian Jørgensen, Spøttrup.K.N. har været elev på Haslev Højskole.G.N. har været elev på Hammerum Højskole samt kontrolassistent i Vridsted Fly Kontrolforening. Han er desuden medlem af menighedsrådet i Rødding. Han overtog gården d. 20.-8.-1958 efter Laust Husted, Vejby.Matr. nr. 23a og 27a. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 538.900. Areal 58,6 ha., heraf tilkøbt ca. 28 ha. fra naboejendommen, Vestergård. Der er forpagtet ca. 25 ha. Der er ca. 11,5 ha. strandeng samt 3 ha. græseng.Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret i 1980, lade opført 1896, maskinhus 1963, kostald 1968, ombygget til grise i 1985, sostald opført 1976, 1978 og 1984, værksted og garage opført 1987. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, portionstørreri samt automatisk halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdsplads. BRØNDDAL 1, "ESKILDSMINDE", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568474.LEILA ØSTERGAARD MADSEN, landmand, født d. 5.-8.-1968, datter af Ruth og Folmer Øster- gaard Madsen, Lem, gift med Søren S. Goul, født d. 14.-12.-1962, søn af Mona og Ejler Goul, Lem. Gården drives som I/S, Østergaard Madsen, med 85 % til Leila Østergaard Madsen og 15 % til Folmer Østergaard Madsen.Hun ejer desuden "Bredbrøndgård" Bustrupvej 8 og "Brunsgård" Engtoften 6, Balling. Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 293.900. Areal 22 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1927, kostald 1900, lade 1932, kostald 1966, kyllingehus 1978 og maskinhus 1980. Gården drives med en kyllingeproduktion på 13.000 kyllinger af gangen. Planteavlen består af roer og korn. Der findes 1 traktor, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gården drift. Den drives uden fremmed arbejdskraft.



BRØNDDAL 2, "PALLESHUS", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568310.LEIF AAKJÆR, landmand, født d. 2.-6.-1942, søn af Hilda og Søren Aakjær, Sønderlem, bor sammen med Nilsine Mathiassen, født d. 3.-1.-1951, datter af Ana Mathiassen, Frederikshåb, Grønland.L.AA. var i 10 år på Grønland og overtog gården d. 1.-11.-1979 fra Anne Jensen, Lem.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 10 ha.
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Stuehuset er opført omkr. 1890 og gennemrestaureret 1980, kostald opført omkr. 1900 og ombygget til svinehus 1979 og 1980, svinehus opført 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med 70 tyrekalve og 300 slagtesvin af gangen. Der produceres 1.200 til 1.300 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.BRØNDDAL 3, "NØRBYGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568044.FOLMER ØSTERGAARD MADSEN, landmand, født d. 23.-7.-1935, søn af Ragna og Harald Øster- gaard Madsen, Hinnerup, gift med Ruth Solveig Mortensen, født d. 14.-3.-1937, datter af Ellen og Andreas Mortensen, Skove.F.Ø.M. har i 6 år været medlem af Spøttrup Kommunalbestyrelsevalgt af Fremskridtpartiet. Han overtog Nørbygård d. 15.-10.-1968 efter Kresten D. Spanggård, Kåstrup. Ved overtagelsen var prisen 332.000. Ejeren driver også Bustrup Nørgård, Bustrupvej 6, Lem.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 4.150.000. Grundskyld 265.600. Areal 19,3 ha., heraf 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1937, kostald og lade 1920, kyllingehus 1968 og 1971, hønsehus 1971, 1973 og 1975 og værksted i 1974. Kyllingehuse og hønsehuse under tag udgør 6.350 kvadratmeter. På gården findes 53.000 æglæggende høns og 35.000 kyllinger. Planteavlen består af korn og roer. Der findes 2 traktorer, gummiged samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 3 medhjælpere + lidt ekstra hjælp, når det er nødvendigt.BRØNDDAL 5, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568170.MADS STØRDAHL SØRENSEN, landmand, født d. 12.-10.-1932, søn af Katrine og Jens Sørensen, Lem, gift med Kaja Møller, født d. 18.-12.-1937, datter af Asta og Villiam Møller, Lihme.K.S. arbejder på Lem Plejehjem.M.S.S. var elev på St. Restrup Husmandsskole og er nu på 9. år i bestyrelsen for Jersey afdelin-



-267- gen i Kvægavlsforeningen. Han overtog gården i april 1957 efter Harald Kristensen, Lem.Matr. nr. 4q m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 110.300. Areal 9,8 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. eng, der er ialt 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1923 og tilbygget 1972, gi. stuehus bygget ca. 1850 blev ombygget til kostald og senere ombygget i 1958. Gården drives med kvægbrug med 20 årskøer, 8 kalvekvier, 8 ung- og småkvier af racen Jersey. Tyrekalvene sælges som små, desuden er der hesteopdræt af New-Forest, besætningen består af 2 stamhop- per samt 5 stk. opdræt i forskellige størrelser. Der findes 1 traktor, 1 halmludnings- maskine, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.BRØNDUM KIRKEVEJ 8, "LILLE HOLMGÅRD", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533037.BENT PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1933, søn af Johanne og Alfred Pedersen, Sebstrup, gift med Jenny Støjberg, født d. 26.-1.1933, datter af Inger og Jens Peter Støjberg, Hjerk.B.P. er udlært mekaniker og overtog gården d. 27.-3.-1962 efter Kresten Madsen, Skive.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld920.000. Grundskyld 264.700. Areal 18,7 ha., heraf er tilkøbt 8,3 ha.Stuehuset er opført 1911, stald og lade 1921, og maskinhus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med 9 årskøer af racen SDM, desuden findes 8 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består hovedsagelig af raps. Der findes 2 traktorer, samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården er et familiebrug og der bruges maskinstation til høst. BRØNDUM KIRKEVEJ 10, "BIRKEHOLM", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533190.KAJ HENNEBERG, landmand, født d. 7.-5.-1960, søn af Bodil og Børge Henneberg, Hejlskov, gift med Ghita Sørensen, født d. 29.-5.1962, datter af Lise og Frank Sørensen, Gørup.G.H. arbejder som assistent.K.H. er inseminør og overtog gården d. 25.-7.-1987 efter Emma Cecilie Nielsen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 131.200. Areal 8,6 ha.Stuehuset er opført 1952 og tilbygget 1976, stald opført 1952 og ombygget til grise i 1976, lade opført 1952. Gården drives med kødkvæg. Planteavlen består af raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.



BRØNDUM KIRKEVEJ 22, "HOU- GÅRD", BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-533003.JENS GOUL, gårdejer, født d. 5.-9.-1933, søn af Laura og Esper Goul, Brøndum, gift med Grethe Nielsen, født d. 22.-2.-1940, datter af Rosa og Johannes Nielsen, Skive.J.G. overtog gården d. 2.-1.-1962 efter sin far Esper Goul. Gården har været i slægtens eje siden 1820.
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Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 909.200. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 18 ha. 3 ha. er i forpagtning og 12 ha. er eng.Stuehuset er opført 1862, kostald 1862 og lade 1982. Gården drives udelukkende med planteavl, som består af ærter, raps, raigræs, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørringsanlæg til 4.000 tdr. korn. Den drives uden fremmed arbejdskraft.BRØNDUM KIRKEVEJ 24, BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-564062.ERIK MØLLER ESPERSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1925, søn af Tinne og Niels Møller Espersen, Brøndum, gift med Emma Tommerup Davidsen, født d. 11.-5.-1930, datter af Othile og Kristen Tommerup Davidsen, Hinnerup.E.T.E. døde d. 18.-4.-1973.E.M.E. overtog gården d. 1.-1.-1948 efter sin far Niels Møller Espersen. Gården har været i slægtens eje siden 1800, og måske længere.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 304.200. Areal 25 ha. Der er 7 ha. i forpagtning, 1 ha. er skov.Stuehuset er opført 1850 og restaureret i 1950 og 1985, kostald opført 1959 og ombygget til fedesvin 1975, sostald opført 1972, maskinhus 1980, laden fra 1850 blev gennemrestaureret 1970. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin på gården og resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri samt de nødvendige landbrugsredskaber. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha.

BRØNDUM KIRKEVEJ 29, BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-564271. Peter Olesen, landmand, født d. 14.-9.-1933, søn af Marie og Niels Olesen, Ejstrup, gift med Mary Olesen, født d. 12.-11.-1939, datter af Jensine og Jens Peder Olesen, Brøndum.P.O. overtog gården d. 1.-3.-1960 efter sin svigerfar, Jens Peder Olesen.Matr. nr. 8g m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 134.300.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange, sidst i 1981, stald opført 1927 og ombygget og tilbygget i 1972 til svin, ny kostald bygget 1972 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 15 årskøer, 6 kalvekvier, 10 småkvier, 7 fedetyre af racen SDM, desuden findes 8 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift, som drives uden fremmed arbejdskraft.



-269-BUKSAGER 1, "NEDER MØLLE", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564037. CHRISTIAN BLICHERT-TOFT, proprietær, født d. 4.-9.-1927, søn af Jenny og Peter Blichert-Toft, Balling, gift med Else Marie Johansen, født d. 22.-7.-1946, datter af Hanne og Nicolai Johansen, Bramminge.E.M.B.T. er praktiserende læge i Balling.C.B.T. overtog gården i marts 1964 efter sin far, Peter Blichert-Toft. Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 3.150.000. Grundskyld 1.046.100. Areal 80,7 ha., heraf tilkøbt 10 ha., beliggende Nørregade 68. Ejendomsskylden for denne jord udgør 630.000. og grundskylden 162.000. 5 ha. er beplantning.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret i 1937, kostalden opført 1937 og ombygget i 1964, sostald opført 1978, lade ombygget til løsdriftstald 1972, kornlade ombygget til tørreri 1972 og maskinhus opført 1957. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri samt lagermulighed for 4.000 tdr. korn. Der er 1 fast medhjælp på gården.BUKSAGER 2, "GRUNDVADGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563157. FINN GRUNDVAD, gårdejer, født d. 4.-8.-1944, søn af Jytte og Søren Grundvad Nielsen, Hjerk, gift med Nanna Fisker, født d. 28.-8.-1946, datter af Gerda og Marius Fisker, Viborg.N.G. er plejehjemsleder ved Rødding Plejehjem.F.G. er bygningsingeniør ved Spøttrup Kommune. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 efter Bjarne Olsen, Rødding. Gården har været i slægtens eje siden 1700-tallet med undtagelse af perioden 1966-1984.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 51,8 ha., heraf er 8 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1750, det fik nyt tag i 1915, spaltestald opført 1969 og ombygget til flodkrebs i 1986, svinestald opført 1969 og ombygget til avlsfår i 1984, laden opført i 1969. Gården drives med en besætning på 35 moderfår af racen Oxford Down. Desuden har F.G. startet Danmarks første produktion af flodkrebs. Planteavlen består af raps, ærter, rug, hvede, byg og hestebønner. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri samt halmfyr, der bruges maskinstation til høstarbejdet.

BUKSAGER 4, "KÆRGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-564301.ELSEBET MOUSTEN IIBSEN, født d. 9.-6.-1946, datter af Stinne og Marinus Bak, Krejbjerg, gift med Ole Ibsen, født d. 29.-11.-1941, søn af Fanny og Tage Ibsen. E.M.I. overtog gården d. 1.-12.-1986 efter sine forældre, Stinne og Marinus Bak, Krejbjerg. Gården drives sammen med Nørregade 73.Matr. nr. 8g m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 158.200. Areal 12,7 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1910, kostald 1910 og tilbygget omkr. 1950, lade opført



-270- 1910. Gården drives med planteavl, som består af raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. I 1987 oprettedes en minkfarm med 800 avlsdyr. Minkfarmen er et interessentselskab under navnet "GSG Mink" bestående af følgende personer: Ole Ibsen, Sigfred R. Kristensen, Kristian Madsen, Ole Bughwardt og Peter Graversen, alle Balling.BUKSAGER 5, KRE3B3ERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563192.GERT SKOV 30RGENSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1956, søn af Magda og Kristian 3ørgensen, Krejbjerg, samlever Gitte Susanne Poulsen, født d. 10.-11.-1963, datter af Ebba og 3ohn Poulsen, Tastum.G.S.P. er køkkenleder.G.S.3. er murersvend. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 efter sin mor, Magda 3ør- gensen.Matr. nr. 8f m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 121.600. Areal 8,2 ha., heraf ca. 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, kostald 1880 og lade 1956. Gården drives med en kvægproduktion på ca. 15 fedetyre, som købes 14 dage gamle. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges maskinstation til markarbejdet.BUKSAGER 7, "BUKSAGERGÅRD", KRE3B3ERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563106.POUL B3ERRE, forfatter, født d. 15.-6.-1924, søn af Niels Bjerre, Ranum, gift med Tove Nielsen, født d. 17.-7.-1924, datter af 3o- hannes Nielsen, Dronninglund. P.B. overtog gården d. 1.-7.-1970 efter Magnus Svenningsen, Balling. Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 158.900. Areal 11 ha., heraf ca. 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1970, svine- stald, bryggers og vaskerum 1700, ombygget til stuehus i 1970, svine- og kostald opført 1880, delvis ombygget til beboelse i 1970'erne, lade fra 1800-tallet og svinehus fra 1950'erne. Gården drives med planteavl bestående af ærter, hvede, raps og byg. Der bruges maskinstation til markarbejdet. BUKSAGER 8, KRE3B3ERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563180. 3ENS AAGE LARSEN, landmand, født d. 24.-12.-1959, søn af Maren og Børge Larsen, Vinde, gift med Britta Sørensen, født d. 4.-3.-1965, datter af Gerda og Verner Sørensen, Spøttrup Mark. B.L. er kontorassistent.3.Ä.L. er elektromekaniker og overtog gården d. 20.-8.-1986 efter Ingeborg Nielsen, Balling. Matr. nr. 7k m.fl. Ejendomsskyld490.000. Grundskyld 71.900. Areal 5 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført år 1900, stald 1900 og ombygget 1959, lade opført 1910, garage og hønsehus, alder ukendt. Gården drives som fritidslandbrug med 1 hest, 1 kvie, 4 tyrekalve, 1 so, 10 grise samt høns. Planteavlen er udelukkende byg. Der findes de nødvendige maskiner til gårdens drift.



BUKSAGER 9, "BÅDSGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07563081.HENNING FROSTHOLM, gårdejer, født d. 23.-2.-1956, søn af Edith og Emanuel Jensen, gift med Tina Koudal, født d. 20.-3.-1959, datter af Bodil og Ingvard Koudal, Jebjerg.T.K. er socialpædagog på Enggården, Mors.H.F. er produktchef på Superfos, Skive. Han overtog gården d. 1.-3.1985 efter Peter Djernes,
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Krejbjerg.Matr. nr. 12a, 12t m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 457.200. Areal 46 ha., der er forpagtet 8 ha. og 2,5 ha. er skov.Stuehuset er opført 1832, stald 1919, stald og lade 1864. Gården drives udelukkende med planteavl med ærter, raps, hvede, byg, rug og havre. Der findes 2 traktorer, plantørreri til 1.800 tdr. korn, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Den drives delvis med fremmed arbejdskraft.

Matr. nr. 12r. Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld

BUKSAGER 14, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563090. EGON GERT KARLSEN, gartner, født d. 13.-8.-1960, søn af Rita og Magne Karlsen, Krejbjerg, samlever med Ketty Rasmussen, født d. 6.-1.-1963, datter af Rosa og Knud Erik Rasmussen, Baj lu m.K.R. er hospitalslaborant.E.K. er gartner og ansat ved sin far. E.K. overtog gården d. 15.-2.1981 fra Viggo Jakobsen, Balling.32.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1976, stald og lade opført 1938 og restaureret 1987, garage og hønsehuse opført 1946, der findes også drivhus. Gården drives som fritidsbrug.BUKSAGER 16, "ØSTERGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563164.VAGN THORGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1948, søn af Frida og Ingeman Nielsen, Næstild, samlever med Katrine Slyngborg Curry, født d. 16.-4.-1954, datter af Viola og Kristian Sørensen, Dueholm.V.T.N. overtog gården d. 15.-5.-1976 efter Knud Larsen, Spøttrup Mark.Matr. nr. 12s m.fl. Ejendomsskyld1.350.000. Grundskyld 327.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha., der er forpagtet ca. 5 ha. enggræs. Stuehuset er opført 1938, kostald 1938, udvidet og tilbygget 1975



-272- og 1979, lade bygget 1979 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 45 kvier af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges en del maskinstation til markarbejdet.BUKSAGER 18, "LANDLYST", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07563088.REINHOLDT STILLING KALLE- STRUP, gårdejer, født d. 28.- 10.-1932, søn af Laura og Dalgaard Kallestrup, Skals, gift med Anna Marie Jensen, født d. 22.-1.-1936, datter af Mine og Emil Jensen, Øster Kølsen.R.S.K. overtog gården i november 1959 efter Kristian Søndergaard, Skive.Matr. nr. 12q m.fl. Ejendomsskyld920.000. Grundskyld 278.400. Areal 19,4 ha., heraf tilkøbt 12 ha. i 1977.Stuehuset er opført 1938, stald 1938, lade 1938 og ombygget til grise i 1960 og ny lade bygget 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med 10 årskøer samt opdræt af racen SDM. Besætningen har i flere år været repræsenteret på dyrskuet i Skive. Kalvekvierne der ikke bruges til egen besætning sælges til eksport i udlandet, i 1986 blev der solgt 3 til Ægypten. Desuden findes der 5 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården har anparter i Harre Vindkraft. Den drives uden fremmed arbejdskraft.

ha., der er 3 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført i 1915, kostald og lade 1910,

BUSTRUPVEJ 6, "BUSTRUP NØRGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568044.FOLMER ØSTERGAARD MADSEN, landmand, omtales under Brøndal 3, Lem.F.Ø.M. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Birgitte Graugaard, Uldstrup. Ved overtagelsen var ejendomsskylden 2.300.000.Matr. nr. laa m.fl. Ejendomsskyld 5.000.000. Grundskyld 844.100. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 3maskinhus 1971, svinestald 1977,1979 og 1987. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, grisene opfedes på gården, desuden findes kødkvæg. Planteavlen består af korn og roer. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 3 medhjælpere. 



BUSTRUPVEJ 8, "BREDBRØND- GÅRD", LEM, 7861 BALLING. LEILA ØSTERGAARD MADSEN, landmand, født d. 5.-8.-1968, datter af Ruth og Folmer Østergaard Madsen, Lem.L.Ø.M. overtog gården d. 15.-3.- 1988 efter Henry Nielsen, Lem. Prisen var 1.175.000.L.Ø.M. driver også gården "Eskild- minde", Brønddal 1, Lem og "Brunsgård", Engtoften 6.Matr. nr. lap m.fl. Ejendomsskyld 
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1.000.000. Grundskyld 275.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., ialt ca. 5 ha. eng er udlagt i græs.Stuehuset er opført 1910, kostald og svinestald 1910, udvidet og tilbygget i 1958 og 1968, maskinhus opført 1962 og maskinhus 1975. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.BUSTRUPVEJ 10, "LYNGBAKKEN", BUSTRUP MARK, 7861 BALLING, tlf. 07-568124.KLAUS NØRGAARD NIELSEN, landmand, født d. 15.-4.-1965, søn af Margit og Anders Nørgaard Nielsen, Håsum, samlever med Else Madsen, født d. 19.-7.- 1966, datter af Gunhild og Børge Madsen, Brædstrup.K.N.N. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 efter Emma Dahl, Lem.Matr. nr. lp m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 95.800. Areal 12,8 ha., der er ca. 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1924, kostald og svinestald ligeledes 1924 samt maskinhus 1960. Gården drives med kødkvæg, besætningen består af 3 ammekøer, 3 kalve + 2 får. 9 ha. af jorden er udlejet, resten er udlagt i græs. Der er ingen maskiner på gården.DALGÅRDVEJ 1, VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564248.SVEND JOKUMSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1941, søn af Margrethe og Bernhard Jokumsen, Engedahl, gift med Gerda Grove Andersen, født d. 8.-2.-1943, datter af Dagny og Karl Grove Andersen, Lyby.S.J. overtog gården i september 1965 efter Jacob Villadsen, Bailing.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 341.500. A- real 28 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført omkr. år 1900, kostald bygget ca. 1900 . og ombygget 1975 til søer, svinestald opført 1966, kostald 1974 og maskinhus 1985. Gården drives med 40 årskøer, 18 kalvekvier, 30 ung- og småkvier, 20 fedetyre, alle af racen SDM. Des-



-274- uden er der 16 årssøer, grisene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges lidt hjælp fra maskinstation.DALGÅRDVEJ 3, VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564199.AKSEL STI PEDERSEN, landmand, født d. 18.-9.-1940, datter af Signe og Ejnar Sti Pedersen, Volling, gift med Bodil Thorgaard, født d. 1.-7.-1944, datter af Ragnhild og Verner Thorgaard, Balling.B.S.T. er hjemmehjælper ved Spøt- trup Kommune.A.S.P. arbejder på B. & O. i Skive. Han overtog gården d. 9.-3.1964 efter Ejnar Jensen, Balling.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 101.200. Areal 6,6 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er ca. 100 år gammel, kostald og lade opført 1899, svinestald 1899 og restaureret 1964.

1.900.000. Grundskyld 518.400. Areal 38,6 ha.,

DALGÅRDVEJ 8, "NEDERGÅRD", BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 533086.AKSEL PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1945, søn af Ellen og Kristian Pedersen, Brøndum, gift med Connie Kirstine Nielsen, født d. 14.-9.-1945, datter af Ida og Knud Nielsen, Balling. A.P. overtog gården efter sin far, Kristian Pedersen, Brøndum, den nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 5ai m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 6,3 ha., der er 4 ha. engi vedvarende græs.Stuehuset er opført 1909, lade 1900, vesterhus 1910, svinehus 1970, 1972 og 1978 samt maskinhus 1984. Gården drives med svineproduktion samt en planteproduktion af ærter og raps. Der findes de nødvendige maskiner til gårdens drift samt plantørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.DALGÅRDVEJ 11, "BRØNDUM OVERGÅRD", BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-564179.MAGNUS STØRDAHL NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1943, søn af Petra og Johannes Nielsen, Grove, gift med Agnethe Kirstine Kristensen, født d. 19.-4.-1943, datter af Asta Marie og Karl Kristensen, Resen.M.S.N. overtog gården d. 11.-6.-1972 fra Harald Andersen. Ejeren driver desuden Gouls Minde, Skive- Foto: Kastrup Luftfoto.



-275- vej 55, Grove.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 838.200. Areal 57,4 ha., heraf tilkøbt ca. 16 ha. og frasolgt ca. 6,5 ha.Stuehuset er opført 1911, maskinhus 1977, kornhus 1980 og lade ombygget 1981. Gården drives med planteavl bestående af ærter, raps, raigræs og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft sammen med gården beliggende Skivevej 55, Grove.DAMGÅRDVEJ 2, "HALBORGGÅRD", 7861 BALLING, tlf. 07-564253.MADS STÆRDAHL, gårdejer, født d. 16.-6.-1949, søn af Petra og Johannes Nielsen, Grove, gift med Elsebeth Glud Jokomsen, født d. 6.-4.-1952, datter af Katrine og Svend Aage Jokomsen, Grundvad.M.S. overtog gården d. 18.-12.- 1975 efter Johannes Nielsen Grove.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 585.100. Areal 45 ha., der er tilkøbt 36 ha.fra Østergård og Ramsing, dissedrives sammen med herværende gård. Der er 6,6 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret 1980, lade opført 1885, svinestald 1977, maskinhus 1981, gastæt silo 1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.DAMGÅRDVEJ 6, "DAMGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564158.

1.-8.-1960 efter sin far, Niels Pedersen,

SVEND PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1929, søn af Elisabeth og Niels Pedersen, Balling, gift med Ingrid Katrine Hendrik- sen, født d. 6.-11.-1941, datter af Jenny og Magnus Hendriksen, Rødding Grundvad.S.P. var sognefoged i Balling indtil sognefogedstillingerne blev nedlagt. Han overtog gården d.Balling. S.P. er 3. generation på gården, derhar været i slægtens eje siden 1888.Matr. nr. 7a m.fl. Sdr. Balling. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 546.800. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 4,4 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og tilbygget 1976, udhusene brændte i 1969 og blev genopført i 1970 med svinestald, lade og maskinhus, ny svinestald opført 1973, gastæt silo 1970. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og udnyttelse af overskudsvarmen fra svinestalden. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



EJSTRUPVEJ 1, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561385.SVEND ARNE NAUTRUP, maskinstationsejer, født d. 11.-9.-1948, søn af Henny og Ejner Nautrup, Balling, gift med Annette Johannesen, født d. 31.-3.-1953, datter af Ingeborg og Thomas Johannesen, Rødding.A.N. er ekspeditrice.S.A.N. overtog gården d. 17.-10.- 1972 efter Niels Olesen.Matr. nr. 39q m.fl. Ejendomsskyld 1.030.000. Grundskyld 73.100. A- real 7,3 ha. Der er forpagtet 25 ha. og der er 1,5 ha. eng.Stuehuset og kostald er fra ca. 1900, lade bygget 1956 og ombygget til grise 
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i 1975,1988 omforandret til kontor og velfærdsrum, maskinhal opført 1977. Gården drives med en besætning på 5 køer og 20 fedekalve af racerne RDM og SDM. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 6 traktorer, 2 mejetærskere samt finsnitter, såmaskiner, kunstgødningsspreder, staldgødningsspreder, tipvogne, halmpressere samt diverse små maskiner. Maskinstationen drives med 4 mand og i spidsbelastninger 7 mand. Foruden maskinstationen laves entreprenørarbejde med følgende maskiner: gummiged, rendegraver og minigraver.

Areal 14 ha., 1 ha. er udlagt i græs.Stuehusets alder er ukendt, men blev ombygget opført 1964 og moderniseret 1975, lade bygget

EJSTRUPVEJ 3, "NYGÅRD", EJ- STRUP, 7861 BALLING, tlf. 07- 561240.ANDREAS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1938, søn af Marie og Karl Rasmussen, Roslev, gift med Lis Vinther, født d. 28.-6.- 1944, datter af Marie og Jens Vinther, Trige.A.R. overtog gården d. 2.-2.-1967 efter Niels Nygård, Rødding. Matr. nr. 39h m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 143.100.i 1910 og igen i 1984. Kostalden 1931 og ombygget til grise 1976,sostald opført 1972, staklade 1978, maskinhus 1962, vesterhus med hestestald fra 1800-tallet ombygget til grise i 1967. Gården drives som alsidigt landbrug med 28 årskøer, 12 kalvekvier, 20 ung- og småkvier af racen SDM, tyrekalvene sælges som små, desuden 26 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



EJSTRUPVEJ 5, "HØJVANG", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561241.IB FLY-HANSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1942, søn af Marie og Aage Fly-Hansen, Rønbjerg, gift med Karen Jensen, født d. 9.-2.- 1945, datter af Else og Jens Kristian Jensen, Rødding.I.F.H. overtog gården d. 20. 10.-1964 efter Maren og Holger Steffensen, Durup.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 184.100. A
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real 20,6 ha., heraf 4 ha. eng og skov, desuden er 6 ha. eng i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1920, gennemrestaureret flere gange, kostald bygget 1920 og ombygget til so- og kalvestald, lade opført 1925 og ombygget til dels spaltestald til kreaturer og fedesvin, kostald bygget 1974, roehus og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 10 kalvekvier, 47 ung- og småkvier, 20 fede- tyre og 1 bedækningstyr, alle af racen SDM, desuden findes 10 årssøer, hvorfra slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt en 22 kw vindmølle. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

1967 efter Christian Christensen, Skive.

EJSTRUPVEJ 7, "EJSTRUPGÄRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561011.VILLY NORMAN PEDERSEN, stavnsbonde, født d. 6.-11.-1943, søn af Edel og Ernst Ejvind Pedersen, Halskov, gift med Margrethe Ibsen, født d. 9.-12.- 1947, datter af Frida og Knud Ibsen, Balling.M.P. er post.V.N.P. overtog gården d. 20.-3.-Matr. nr. 39a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 274.400. Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. udlagt i græs.Stuehuset er opført 1955, restaureret med kvist og værelser 1977, kostald opført 1932, udvidet og ombygget 1968, kalvehuse opført 1977, lade 1932 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægbesætning på 30 årskøer, 20 kalvekvier, 30 ung- og småkvier og 20 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 2 mejetærskere, portionstørreri og køresilo. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.ENGTOFTEN 4, "RAUNSGÄRD", NØRLEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568045.ERNST LAURSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1924, søn af Ester Marie Laursen, Nørlem.E.L. overtog gården i marts 1966 efter sin mor, Ester Marie Laursen, Nørlem. Gården har været i slægtens eje siden år 1900.Matr. nr. 3a 4a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 231.400.



-278-Areal 22,6 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. 1,5 ha. er skov.Stuehuset er opført omkr. 1850, svinestald og lade 1903, laden tilbygget 1969, kostald opført 1975, maskinhus og garage 1958. Gården drives som alsidigt landbrug med 13 årskøer, 8 kalvekvier, 9 småkvier, 10 tyre, af racen RDM og SDM. Desuden produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.ENGTOFTEN 6, "BRUNSGÄRD", NØRLEM, 7861 BALLING.LEILA ØSTERGAARD MADSEN, omtales under Brønddal 1, Balling. Hun overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Svend Winther. Gården har været i Svend Winthers slægts eje, siden den blev købt fri fra hovedgården "Kås", ældst kendt af ejerne er Christen Brunsgaard, der ejede gården før 1862.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 816.000. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 84 ha., der er 11,5 ha. skov, 3 ha. hede og 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1908, kostald, lade og svinestald 1907, maskinhus 1948, kostald ombygget til farestald 1979. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. ENGVEJ 9, "THORSMINDE", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566088.SVEND AAGE MADSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1944, søn af Anna og Kresten Madsen, Ramsing, gift med Inge Lise Mark, født d. 16.-4.-1949, datter af Edith og Niels Mark, Tøndering.S.M. har været elev på Viborg Gymnastikhøjskole samt Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.12.-1968 efter Jens W.Jensen, Lem.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 503.400. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet ca. 12 ha., der er 5 ha. skov, eng og mose. Stuehuset er opført 1860, svinestald 1929 og tilbygget farestald 1975, kostald og lade opført 1939, ombygget til kostald 1973 og tilbygget igen i 1981, maskinhus opført 1976 og gastæt silo i 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med 60 årskøer, 20 kalvekvier, 40 ung- og småkvier, 20 småtyre, alle af racen Jersey, desuden findes 25 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, køresilo samt almindelige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



ENGVEJ 18, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07566083.KRISTIAN DALGAARD, gårdejer, født d. 21.-6.-1932, søn af Jenny og Julius Dalgaard, Ramsing, gift med Marry Jensen, født d. 12.-5.- 1939, datter af Kristine og Laurits Jensen, Vejby.K.D. er medlem af Spøttrup Kommunalbestyrelse, valgt af Venstre. Han overtog gården den 1.-1.-1960 efter Julius Dalgaard, Vejby. Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 3.400.000. Grundskyld 658.000.
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Areal 45 ha., heraf er tilkøbt ca. 30 ha.Stuehuset er opført 1900, restaureret og tilbygget 1972, gården nedbrændte i 1946 og blev genopført samme år, gården nedbrændte igen i 1978 på nær svinestalden fra 1973. Gården blev genopført i 1979 med goldsostald, farestald, fedestald og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 120 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, gastæt silo samt genvindingsanlæg for varme fra svinestaldene. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ENGVEJ 24, "VESTERGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566167.KAJ HØSTGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1947, søn af Ellen og Aksel Jensen, Rødding, gift med Jytte Møller, født d. 1.-4.-1948, datter af Agnethe og Harald Møller, Roslev.K.H.J. har været elev på Ry Højskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 efter Knud Vestergaard, Balling. K.H.J. ejer også gården, "Meldgård", Sønder Andrup 131, Ramsing.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 1.990.000. Grundskyld 265.700. Areal 27,8 ha., heraf er tilkøbt ca. 9 ha.Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1985, kostalden opført 1920 og ombygget til drægtighedsstald i 1974, vesterhus ombygget i 1974 til løbestald, svinestald bygget 1974, farestald 1976, fravænningsstald 1979, lade 1920, halmlade bygget 1986 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 90 SPF-årssøer, der opfedes ca. 1.500 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 gylletank, plantørringsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.ENGVEJ 28, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566277.JENS KRISTIAN GODSK, gårdejer, født d. 27.-5.-1952, søn af Erna og Johannes Godsk, Vejby, gift med Ella Johanne Jensen Primdahl, født d. 5.-12.-1955, datter af Edith og Kristian Primdahl, Rødding.E.G. er kontorassistent på Salling Landboforening.J.K.G. overtog gården d. 1.-1.-1981 efter sin far, Johannes Godsk, Vejby.Matr. nr. Im m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 429.500. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha. beliggende Bustrupvej 1. Der er forpagtet 35,3 ha..Stuehuset er opført i 1984, svinestald 1924, ombygget til spaltestald 1982, kostald



-280-bygget 1975 og tilbygget 1982, lade bygget 1982, kalvestald 1987, maskinhus 1960 og 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 25 kalvekvier, 25 ung- og småkvier samt 30 fedetyre, alle af racen Jersey. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ENGVEJ 30, "VEJBYVAD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566016.MOGENS HØSTGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1952, søn af Ellen og Aksel Ingvard Dyhrberg Jensen, Spøttrup, gift med Jytte Stilling Pedersen, født d. 18.-9.-1959, datter af Inga og Jørgen Pedersen, Stårup.J.S.J. er hjemmesygeplejerske.M.H.J. overtog gården d. 1.-4.-1975 efter sin far, Aksel Ingvard Dyhrberg Jensen, Spøttrup. M.H.J. ejer også gården Vejbyvej 5, Vejbyvad.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 360.000. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1982, østrehus bygget 1935, ombygget til sostald 1983, lade bygget 1935, udbygget med silo 1977, kostald bygget 1959, ombygget til farestald 1977, slagtesvinestald bygget 1975, fravænningsstald 1980, slagtesvi- nestald 1988, maskinhus og gylletank 1985. Gården drives med en svineproduktion på 100 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps, ærter, raigræs, hvede, byg og havre. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt 1 plantørreri. Der er en fast medhjælper ansat på gården.FJORDKÆRVEJ 2, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561131. EDVIN FJENDBO NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1918, søn af Marie og Anders Andersen, Rødding, gift med Ruth Bjerg Nielsen, født d. 11.-2.-1931, datter af Else og Kresten Bjerg Nielsen.R.B.N. døde i 1983.E.F.N. overtog gården d. 1.-5.- 1950. Han er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1867, da gården blev udstykket fra Dalbækgård og købt af den nuværende ejers bedstefar.I 1904 blev gården købt af den nuværende ejers far, Anders Andersen, Rødding. Matr. nr. 17b m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 284.200. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1867 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1956, ombygget flere gange, gi. stald ombygget til grise og lade 1956, maskinhus og garage opført 1970. Gården blev drevet som svinebrug indtil 1988, hvor besætning blev



-281- sat ud. Der er nu udelukkende planteavl på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.FJORDKÆRVEJ 3, "ØSTERGÅRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561437.EGON BOJER THOMSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1951, søn af Helga og Niels Bojer Thomsen, Skjoldborg, gift med Anne Marie Kristiansen, født d. 15.-1.-1950, datter af Marie og Kristian Kristiansen, Hvidbjerg.A.M.T. er kontoruddannet.E.B.T. har været elev på Lægårdens Landbrugsskole. Han er nu kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. E.B.T overtog gården d. 11.-12.-1974 efter Svend Aage Laursen, Rødding.Matr. nr. 24c m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 292.000. Areal 27,7 ha., der er forpagtet 50 ha. og 4 ha. er strandeng.Stuehuset er opført 1929 og gennemisoleret i 1987, lade opført 1900 og ombygget 1980, kostald ombygget i 1964, 3 svinestalde ombygget til køer og kalve 1976, maskinhus opført 1966 og plansilo 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 61 årskøer, 40 kalvekvier, 40 ung- og småkvier og 30 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af hvede, ærter og byg. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og køresilo. Gården drives med hjælp fra 2 skoledrenge samt maskinstation til høst, staldgødning, roer og ensilering.

real 11,7 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha., ca. 1 ha. er

FJORDKÆRVEJ 4, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561359. POUL ERIK SØNDERGAARD NIELSEN, husmand, født d. 28.-6.- 1943, søn af Kirsten og Ingvard Nielsen, Rødding, gift med Marie Hedegaard, født d. 19-. 10.-1944, datter af Stinne og Alfred Hedegaard, Fredsø.P.E.S.N. overtog gården d. 28.-1.1965 fra Laurits Mouritsen. Matr. nr. 53a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 102.200. A eng.Stuehuset er opført før år 1900 og restaureret 1974, ko- og svinestald opført 1953 og tilbygget flere gange, maskinhus opført 1978 samt staklade. Gården drives som alsidigt landbrug med blandet besætning, køerne blev taget ud i 1987, men der er stadig 9 kalve, 18 årssøer, hvorfra der opfedes ca. 300 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger samt nødvendige maskiner til gårdens drift.



FRILANDSVEJ 10, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-561358.KRISTIAN BROKHOLM, gårdejer, født d. 11.-3.-1945, søn af Edith og Peder Brokholm, Estvadgårds- mark, gift med Gerda Jakobsen, født d. 27.-2.-1946, datter af Anna og Ejnar Jakobsen, Ramsing. K.B. er udlært murer, men er vendt tilbage til landbruget. Han overtog gården d. 11.-3.-1972 fra Oluf Sørensen, Glyngøre.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 137.600. A- real 13 ha., heraf tilkøbt 1,4 ha., der er forpagtet ca. 14 ha. og der
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er ca. 1 ha. mose.Stuehuset er opført 1941 og tilbygget 1973, da stuehuset blev bygget i 1941 var prisen 9.550, stalden er opført 1913, ombygget til lager og garage 1966, kostald bygget 1966, ombygget til grise 1974 og ombygget igen i 1981 til kreaturer, gylletank anlagt i 1987, svinestald opført 1974, sostald 1976, klimastald 1977 og ombygget til ungkreaturer 1983, svinestald bygget 1979, sostald ombygget til ungkreaturer og roehus 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med 38 årskøer, 30 stk. opdræt af racerne SDM, RDM og Jersey, tyrekalvene sælges som små. Der produceres også slagtesvin, der købes som torvegrise fra fast leverandør. Der findes 2 traktorer, 2 gylletanke, køresiloer samt nødgenerator på 25 KW til traktortræk. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, men der bruges maskinstation til høst og ensilering.FRILANDSVEJ 33, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561234. JENS KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1929, søn af Johanne og Niels Jensen, Skive, gift med Elly Pedersen, født d. 16.-7.-1933, datter af Ane og Carl Pedersen, Rettrup.J.K.J. har været elev på Vallekilde Højskole og Asmild Kloster Landbrugsskole. Han har i 10 år været medlem af bestyrelsen forRødding Husmandsforening.J.K.J. overtog gården d. 20.-4.-1959 fra Kresten Markussen, Rødding.Matr. nr. 36d m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 85.000. Areal 8,5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1900, om- og tilbygget 1978, kostald opført 1900 og ombygget til grisesøer 1978, svinehus 1974, lade ca. 1900, garage 1970 samt hønse- og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps og byg. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



GADEKÆRET 22, "VESTERGÅRD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07- 566024.JENS BJERRE GOSVIG, gårdejer, født d. 3.-9.-1943, søn af Jenny og Johannes Kjærulf Gosvig, Hjerm, gift med Inger-Lise Svendsen, født d. 2.-8.-1945, datter af Karen og Erik Svendsen, Hornbæk. J.B.G. har været elev på Vester- lund Efterskole, Grundtvigs Højskole og på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-11.-1970 efter Kaj og Rita Nielsen, Vejby.
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Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. In m.fl. Ejendomsskyld 3.250.000. Grundskyld 434.100. Areal 32 ha., der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1974, kostald opført 1968 og udvidet 1973, s vinestald og lade opført 1968, farestald 1976, slagtesvinestald 1980, klimastald og maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med 80 årskøer, 30 kalvekvier, 60 ung- og småkvier, 40 fede- og tyrekalve, alle af racen SDM. Desuden findes der 260 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, der produceres ca. 5.200 årligt. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 gylletanke, portionstørreri samt genvindingsanlæg for varme til stuehuset. Der er ansat 3 medhjælpere. GINNERUPVEJ 7, "KIRKEGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563143.KARSTEN HAANING ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1950, søn af Esther og Aksel Haaning Andersen, gift med Kristine Hyldig, født d. 5.-5.-1953, datter af Edith og Klaus Hyldig, Tødsø.K.H.A. overtog gården d. 1.-4.- 1987 fra Åge og Svend Dalgaard Mikkelsen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 687.500. Areal 52,1 ha., heraf 6,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1884 og restaureret indvendig 1987, kostald opført 1884, svine- stald 1929, lade 1929 samt maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på ca. 200 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, plansilo, portionstørreri og halmfyr. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.GINNERUPVEJ 13, "JUULSGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING.JOHANNES BERTELSEN JUULSGAARD, gårdejer, født d. 11.-6.-1910, søn af Mine og Bertel Nielsen Juulsgaard, Krejbjerg, gift med Ida Andersen, født d. 14.-8.-1912, datter af Margrethe og Anders Kristian Andersen, Krejbjerg Mejeri.J.B.J. overtog gården i oktober 1934 fra sin mor, Mine Nielsen Juulsgaard.



-284-Gården har været i slægtens eje siden 1700-tallet.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf ca. 1,5 ha. skovfyr. Stuehuset er opført 1879, lade 1878, kostald 1904, sønderhus ca. 300 år gi., svinehus opført 1906 og maskinhus 1947. I 1907 blev der indlagt elektricitet på gården og generatoren blev drevet fra en petroliumsmotor. Gården drives udelukkende med planteavl, som består af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til det meste af markarbejdet.GINNERUPVEJ 19, "SUDERS- GÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563033.SVEND JUULSGAARD JEPPESEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1936, søn af Elisabeth og Arne Jeppesen, Krejbjerg, gift med Inga Larsen, født d. 19.-12.-1940, datter af Marie og Hakon Larsen, Lundbro.S.J.J. overtog gården d. 1.-6.-1966 fra sin far, Arne Jeppesen, Krejbjerg. Gården har været i slægtens eje siden 1785.Matr. nr. 35a m.fl. Ejendomsskyld Foto: Kastrup Luftfoto.2.700.000. Grundskyld 583.500. Areal 51 ha., derer forpagtet 5 ha. og der er 9 ha. skov.Stuehuset er opført 1872, gården er genopført efter brand i 1975, med kostald, lade, kalvehus og maskinhus. Gården drives med en kvægbesætning på 60 årskøer, 20 kalvekvier, 30 fedetyre og 40 kvier og småkvalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank samt 1 halmfyr. Der er ansat 1 fodermester.GINNERUPVEJ 23, "NYGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563023.BERTEL JUULSGAARD JEPPESEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1931, søn af Elisabeth og Arne Jeppesen, Krejbjerg.B.J.J. er formand for Skiveegnens Kvægavlerforening. Han overtog gården d. 1.-10.-1962 efter folketingsmand Aksel Pedersen.Matr. nr. 34a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 481.200.Areal 44 ha., der er forpagtet 6 ha., der er 3 ha. skov og 8 ha. eng udlagt i græs. Stuehuset er opført 1862 og gennemrestaureret gennem de sidste 25 år, kostald opført 1912 og moderniseret 1967, svinehus opført 1912 og restaureret senere, lade fra 1912 er indrettet til kornsilo, ny foderlade og maskinhus bygget 1982. Gården drives med en avlsbesætning på 45 årskøer, 75 ungkreaturer og kalve af racen SDM, desuden findes 3 årssøer, hvorfra slagtesvinene opfedes på gården + indkøb af flere slagtesvin. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, portionstørreri samt tårnsilo til roetoppe og græsensilage. Gården drives med en fast medhjælper.



-285-G1NNERUPVEJ 25, "SØHOLM", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563047.MAGNE KARLSEN, landmand, født d. 19.-8.-1935, søn af Sigrid og Johannes Karlsen, Krejbjerg, gift med Rita Madsen, født d. 7.-3.-1940, datter af Vita og Henry Madsen, Krejbjerg.M.K. overtog gården d. 1.-2.-1959 fra Åge Stagstrup.Matr. nr. 46a m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 125.900.Areal 12,7 ha., heraf 3 ha. udlagt i vedvarende græs.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret 1976, stald opført 1928, den benyttes nu til lagerplads, lade fra 1928 benyttes til maskinhus, svinehus opført 1970, ombygget til værksted 1984, væksthus opført 1979 og maskinhus 1972. Gården drives som gartneri og planteskole med træer og buske. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 rendegravere, planteløsner, opriller, fliseknuser samt alt i markvandingsanlæg. På gartneriet er ansat 5 mand.

Areal 24,7 ha., der er forpagtet 8 ha. og der er Stuehuset er opført 1864, svinehus 1934, andet

GINNERUPVEJ 27, "KREJBJERG VESTERGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563076. BJARNE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1961, søn af Frida og Viggo Kristensen, Tøndering. B.K. er landbrugsvikar i Skiveegnens Vikarordning samt distriktsforhandler af kalveartikler fra Damino. Han overtog gården d. 20.-7.-1983 fra Johannes Jørgensen.Matr. nr. 45a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 231.100. 1,5 ha. skov.svinehus 1952, lade 1972, svinestald 1984, maskinhus 1986 og lade ombygget til grise i 1987. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, grisene sælges som torvegrise, der produceres ca. 950 årligt. Planteavlen består af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg til kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GINNERUPVEJ 31, "KJÆRSGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563017.SVEND KREJBJERG, gårdejer, født d. 19.-10.-1938, søn af Margrethe og Frits Krejberg, Krejbjerg, gift med Erna Pedersen, født d. 22.-10.-1941, datter af Maren og Søren Pedersen, Skive. S.K. overtog gården d. 4.-7.-1967 efter sin far, Frits Krejberg. Den nuværende ejer er 7. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1787 og måske



-286- længere.Matr. nr. 39a m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 756.700. Areal 66,5, heraf tilkøbt 5 ha. Der er 4 ha. skov og 11 ha. eng og vedvarende græs.Stuehuset er opført 1883, gennemrestaureret flere gange fra 1970 til 1977, kostald opført 1951, lade 1884, svinestald 1968 og 1974 og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med 50 årskøer, 20 kalvekvier, 20 ungkvier, 20 småkvier, alle af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til 2.000 tdr., køresilo og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.GINNERUPVEJ 33, GINNERUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563029. ALFRED JAKOBSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1912, søn af Marie og Holger Jakobsen, Ginnerup, gift med Alfrida Bruun, født d. 22.-4.-1916, datter af Nielsine og Kristian Bruun Pedersen, Krej- bjerg.A.J. overtog gården i juni 1941 efter sin far, Holger Jakobsen. På gården har Krejbjergs første privatejede mejeri været, det blev nedlagt omkr. 1890'erne. Matr. nr. 36a m.fl. Areal 41 ha., heraf ca. 8 ha. eng udlagt til græs.Stuehuset er opført 1862, kostald 1922 og ombygget til svin i 1972, svinehus bygget 1960, lade, kalve- og roehus, bilgarage og værksted opført 1862. Gården drives ude-lukkende med planteavl bestående af ærter, raps og byg. Der findes 1 traktor, 1 portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinsta-tion til markarbejdet. GINNERUPVEJ 37, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563037. Åge Bengård, gårdejer, født d. 21.-6.-1960, søn af Grethe og Knud Bengård, Krejbjerg.Å.B. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra forældrene, Grethe og Knud Bengård. Den nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1924. Matr. nr. 38a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 601.700. Areal 65,1 ha., heraf 8 ha. skov, 10 ha. eng udlagt til græs.Stuehuset er opført 1902, kostald 1902, udvidet og ombygget 1962, svinehus opført 1902, ombygget 1950, lade bygget 1902, spaltestald til ungkreaturer bygget 1975 samt maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 30 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 30 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift.



GRUNDVADVEJ 3, "SKÅHØJ- GÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561117.ERNST BISGÅRD, gårdejer, født d. 1.-4.-1930, søn af Jenny og Christian Bisgård, Rødding, gift med Ingrid Olesen Sigh, født d. 28.-9.-1933, datter af Else og Kristian Olesen Sigh, Rødding. E.B. er i Spøttrup Kommunalbestyrelse og har været det siden 1966, valgt af Venstre. Siden 1970 har han været formand for 
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kulturudvalget samt medlem afskatterådet. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 efter sin svigerfar Kristian OlesenSigh. Den nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1923.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 347.500. Areal 72,9 ha., heraf tilkøbt 43,8 ha. beliggende Grund vadvej 5, 9 og 13. Det tilkøbte jord er ikke med i vurderingen. Forpagtning 15 ha., der er 4 ha. eng udlagt til græs.Stuehuset er opført 1917 og restaureret flere gange, laden opført 1917, kostald 1970, tilbygget med spaltestald 1975, svinestald opført 1975, foderhus 1979 og garage 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 47 årskøer, 20 kalvekvier, 50 ung- og småkvier, 35 fedetyre og småtyre, alle af racen SDM. Der opfedes ca. 300 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. I 1986 blev gården omdannet til I/S med følgende ejere: Arne Bisgård, Ernst Bisgård og Ellen Najbjerg.GRUNDVADVEJ 5, "GRUNDVAD MINK", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561653.ARNE BISGÅRD, gårdejer, født d. 5.-4.-1961, søn af Ingrid og Ernst Bisgård, Rødding, gift med Ellen Najbjerg, født d. 21.-2.-1963, datter af Krista og Ejnar Najbjerg, Snejbjerg.E.B. er ekspeditrice.A.B. overtog gården d. 1.-1.-1986 efter Helene Dahl, Rødding. Gården er med i I/S Bisgård.Matr. nr. 15k m.fl. Ejendoms-skyld 730.000. Grundskyld 229.900. Areal 1,5 ha. Ejendomsvurderingen er fra før jorden blev frasolgt.Stuehuset er opført 1987, kostald 1900, svinestald 1940, lade 1957, spaltestald 1973 samt 3 2-rækkers minkhaller i 1986 og 1987. Gården drives med en minkbesætning på 300 avlstæver, der produceres ca. 1.500 minkhvalpe årligt. I/S Grundvad Mink har følgende ejere: Poul Erik Vester, Rødding, Jørgen Vester, Rødding, Arne Bisgård, Rødding. Der findes de nødvendige maskiner til minkfarmens drift. Den drives uden fremmed arbejdskraft.



GRUNDVADVEJ 21, "RØDDING ØSTERGÅRD", RØDDING, 7861, tlf. 07-564081.ANTON GLUD JOCHUMSEN og SVEND AAGE JOCHUMSEN.S.AA.J., født d. 25.-11.-1922, søn af Johanne og Anton Jochumsen, Skårup, gift med Katrine Glud, født d. 27.-9.-1923, datter af Else og Jens Peter Glud, Grove Nørgård.A.G.J. født d. 23.-5.-1957, søn af Katrine og Svend Åge Jochumsen, 
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gift med Anni Karin Gjørt Pedersen, født d. 17.-11.-1954, datter af Elna og Ansgar Pedersen, Lille Bredlund.A.K.J. er postarbejder.S.AA.J. overtog gården i februar 1958 efter Harald Balling Engelsen. Den 31.-12.- 1977 blev der dannet et I/S af Anton og Svend Aage Jochumsen. I 1978 blev gården beliggende Vester Ballingvej 11 købt af I/S Jochumsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 537.700. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 8,4 ha., der er 3,5 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført omkr. 1900, lade opført 1880, 2 svinestalde 1900 og renoveret 1976, maskinhus 1951 og ombygget til svin i 1976, kyllingehus opført 1961 og renoveret 1986, kyllingehus opført 1973 og maskinhus 1978. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion samt slagtesvin. Der produceres ca. 220.000 slagtekyllinger årligt samt 1.200 slagtesvin. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GRUNDVADVEJ 25, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564124.HENNING HERBERT NIELSEN, landmand, født d. 9.-8.-1932, søn af Elna og Martin Nielsen, Karmdahl, gift med Gerda Viola Jensen, født d. 30.-9.-1938, datter af Dorthea og Søren Jensen, Ramsing.H.H.N. overtog gården d. 12.-5.-1962 efter Sne og Kjær Hougård, Balling.Matr. nr. 3k m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 142.300, Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. ved jordfordeling, der er 1 ha. skov og 2,4 ha. eng.Stuehuset er opført 1973, kostald 1920 og ombygget 1968, stald og lade opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 kalvekvier, 25 fedetyre, 30 ung- og småkvier, alle af racen SDM, desuden er der 8 får på ejendommen. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GYVELHØJEN 5, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566024.JENS BJERRE GOSVIG, omtales under Gadekæret 22, Vejby.J.B.G. overtog gården i august 1983 efter Niels Jensen, Hjerm.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 309.600. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er ca. 2 ha. mose.Stuehuset er opført 1887, kostald ca. 1920 og ombygget til løsdriftsstald 1978, svinestald opført 1969, kalvestald og lade 1973. Gården drives med en slagtesvine- produktion. Planteavlen består af ærter og raps.



GYVELHØJEN 14, "LILLE NYGÅRD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07566106.LAURITS GJØRUP MADSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1936, søn af Jenny og Mads Madsen, Ejsing, gift med Tove Marie Davidsen, født d. 24-.6.-1942, datter af Jenny og Kristian Davidsen, Smollerup.L.G.M. har været elev på Vinding Landbrugsskole, han er nu madudbringer for pensionister i Spøttrup Kommune. Han overtog gården d.
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Foto: Kastrup Luftfoto.7.-11.-1962 efter Aage Jensen, Balling.Matr. nr. 3f m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 139.400. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973 og 74, kostald og lade opført 1880, svinehus 1931 og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteavl efter at køerne blev sat ud i 1979 og 80. Planteproduktionen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og den drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

GYVELHØJEN 18, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566293.KRISTIAN KRISTENSEN VESTER- GAARD, landmand, født d. 28.-9.1917, søn af Karen og Niels Vestergaard, Vejby, gift med Mette Marie Villadsen, født d. 23.-10.1927, datter af Petrine og Peder Villadsen, Balling.K.K.V. har i 15 år været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-1.-1949 efter Karen Vestergaard, Vejby.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 64.300. Areal 4,7 ha.Stuehuset er opført 1861, restaureret 1954, tilbygget og restaureret flere gangen siden, kostald bygget 1925, svinestald 1961 og hønsehus 1958. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af byg. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.GYVELHØJEN 30, "KUNDESGÅRD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07- 566230.BENT KJÆRSGÅRD, gårdejer, født d. 15.-1.-1936, søn af Karen og Vilhelm Kjærsgård, Rødding. B.J. overtog gården d. 1.-4.-1973 efter sin far, Vilhelm Kjærsgård, Rødding. Den nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1915. Matr. nr. 2æ. Areal 25 ha., for- pagtet 7 ha. og der er ca. 6 ha. eng og plantage.Stuehuset er opført 1979, lade 1868 og restaureret 1987, svinehus opført 1868,



-290- kostald 1958 og restaureret 1974, maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 15 kalvekvier, 25 ung- og småkvier af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Der findes 3 traktorer, køresilo og portionstørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.HEDEN 8, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561321.JOHN BALSBY, jordbruger, født d. 24.-11.-1939, søn af Maren og Johannes Balsby, Bedsted, gift med Karen Jørgensen, født d. 26.-8.-1945, datter af Sigrid og Kresten Jørgensen, Hørve.K.B. er leder af aftenskolen i Spøttrup Kommune.J.B. er udlært mejerist og folkeskolelærer og nu tillidsmand ved Topsikring. Han overtog gården i 1976 fra Balling Byggeindustri.Matr. nr. 37h m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 240.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha., ca. halvdelen er under plov, resten er engarealer m.m.Samtlige bygninger er opført i 1976 og 77. Gården drives udelukkende med planteproduktion med hovedvægten lagt på jordbær og løg. Desuden dyrkes ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, løglægger samt markvandingsanlæg. I højsæsonen arbejder 15-20 unge mennesker der som fritidsbeskæftigelse.HEDEN 17, "NYMØLLE GÄRD", NYMØLLE RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561203.NIELS HOLMGAARD GRAVERSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1927, søn af Hansine og Theodor Graversen, Brårup, samlever med Jenny Tang, født d. 11.-2.-1921, datter af Agnes og Jens Tang, Roslev. N.H.G. overtog gården d. l.-l 1.- 1954 fra Peder Nautrup, Venø. Matr. nr. Ir m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 95.900. Areal 30 ha., heraf frasolgt 5 ha. tilsommerhuse og tilkøbt ca. 11,5 ha., der er 4 ha; strandeng.Stuehuset er over 100 år gammel, men gennemrestaureret, kostaldens alder er ukendt, men restaureret 1953, ny kostald opført 1973, ny lade 1975 og vandingsanlæg fra åen 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15 kalvekvier, 25 ung- og småkvier samt 5 fedetyre af racen SDM. Der findes 2 traktorer, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. HEDEN 19, "NY SPØTTRUP", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-563003.FREDE MIKKELSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1929, søn af Signe og Jens Kusk Mikkelsen.F.M. har været elev på Vallekilde Ungdomsskole samt på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra sin mor, Signe Kusk Mikkelsen, Rødding. Den nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1874.Matr. nr. la If. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 487.800. Areal 146,4 ha., der er 100 ha. eng i græs og 1 ha. skov.



-291-Stuehuset er opført i 1870, svinestald og lade 1870, kostald 1962 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med 40 årskøer, 15 kalvekvier, 25 ung- og småkvier, 20 fedetyre og kalve af racen SDM. Desuden produceres der ca. 300 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården har 1 fast medhjælp og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.HEDETOFTEN 1, "NØR HEDEGÅRD", NØRHEDE, 7861 BALLING, tlf. 07-560279.CARSTEN FREDSGAARD NIELSEN, født d. 8.-6.-1944, søn af Mary og Svend Nielsen, Sorø, gift med Inger Marie Jacobsen, født d. 28.-11.-1948, datter af Marie og Svend Jacobsen, Højme.l.M.N. har været på Næsgård Landbrugsskole og er i dag sygeplejerske.K.F.N. har 2 gange været på Næsgård Landbrugsskole og arbejder i dag som maskinarbejder. Han overtog gården d. 1.-11.-1974 efter Viktor Greulich,København.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 600.900. Areal 61,6 ha., heraf tilkøbt ca. 33 ha., der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1880 og restaureret flere gange, sidst i 1976, kostald opført 1963, lade og maskinhus 1982. Gården drives udelukkende med planteavl efter besætningen blev sat ud i 1984. Planteavlen består af raps, ærter, rug, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift.

var købesummen var 42.500 kr.

HINDBORGVEJ 6, "GRANGÅRD", LILLE RAMSING, 7800 SKIVE, tlf. 07-581138.JENS GEERTSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1945, søn af Niels og Dagny Møjbæk Geertsen, Lille Ramsing, gift med Hanne Dahl, født d. 14.-6.-1951, datter af Helene og Harry Dahl, Rødding. J.G. overtog gården i juli 1972 fra sin far, Niels Møjbæk Geertsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1894. I 1894Matr. nr. Id 4a. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 406.600. Areal 25,5 ha., der er forpagtet 25 ha. på Andrupvej, Oddense.Stuehusets alder er ukendt, kostald opført 1964 og ombygget til fedes vin 1975, ny svinestald opført 1973 og 77, lade opført 1970, maskinhus 1974 og 1987. Gården drives med en SPF-slagtesvineproduktion. Der findes 1 gylletank, 1 gastæt silo og de nødvendige maskiner til gårdens drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.HINDBORGVEJ 15, "RAMSINGGÅRD", LILLE RAMSING, 7800 SKIVE, tlf. 07-531107.JENS CHRISTIAN BRUNSGÅRD, proprietær, født d. 1.-12.-1926, søn af Anna og Alfred Brunsgård, Lille Ramsing, gift med Connie Pedersen, født d. 3.-1.-1937,



-292- datter af Anna og Martin Pedersen, Thorum.J.C.B. overtog gården i april 1963 fra sin far, Alfred Brunsgård. J.B.C. driver desuden gårdene Ernasminde, Holstebrovej 437, og Vinde Vestergård, Vindevej 117. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 4.100.000. Grundskyld 1.350.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 34 ha. Der er forpagtet 33 ha. beliggende Dølbyvej 51.Stuehuset er opført 1836, kostald 1901 og ombygget til svinestald 1955, svinestald med folkeværelser og 3 garager opført 1965, lade 1901 og ombygget til plantørreri 1967. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af byg, hvede, rajgræs, raps og ærter. Der findes 7 traktorer, 2 mejetærskere, plantørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 3 mand om sommeren.HINDBORGVEJ J 9, "BUNDGÅRD", LILLE RAMSING, 7800 SKIVE, tlf. 07-531111.ARNE S. HALD, gårdejer, født d. 15.-5.-1925, søn af Anne Kirstine og Johan Hald, Ålbæk, gift med Ruth Kalli Jønsson, født d. 5.-9.- 1931, datter af Karen og Aksel Jønsson, Sparkær.A.S.H. overtog gården i oktober 1955 fra Anton Bisgaard, Oddense.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 385.300. A- real 20 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Kommune. Ca. 12 ha. af jorden er beliggende i SkiveStuehuset er opført 1899 og restaureret flere gange, sidste gang i 1977. Alle udhusene er opført efter brand 1938. Gylleanlæg samt tilbygning til kostald opført 1970, derefter ombygget til grise i 1981. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer. Slagtesvinene opfedes på gården og der produceres ca. 400 stk. årligt. Der findes 3 traktorer samt gastæt siloer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.

formand for Oddense Brugs. Han overtog gården i Christensen, Hammel. Gården har været i

HOLMHUSE 22, "ENGHAVE", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581106.CHRISTIAN FLY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1946, søn af Dorthe og Martin Christensen, Hammel, gift med Margrethe Vestergaard, født d. 25.-7.-1954, datter af Karen og Gudik Vestergaard, Oddense. M.C. er lærer.C.F.C. er formand tor ulu i Skive, kirkeværge og kasserer i Oddense-Otting Menighedsråd og november 1972 fra sin far, Martin slægtens eje siden ca. 1680.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 558.700. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1908 og restaureret flere gange, sidst i 1986, lade opført 1939, kostald 1962, ombygget til svin 1971, ny svinestald opført 1979 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 110 SPF-årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der



-293- findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plantørringsanlæg og 1 halmfyr. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.HOLMHUSE 24, "REFSGÅRD", OTT1NG, 7861 BALLING, tlf. 07- 581124.GUNNAR REFSGAARD, gårdejer, født d. 24.-3.-1934, søn af Karen og Peder Refsgaard, Hjerm, gift med Poula Møller Hedegaard, født d. 19.-10.-1937, datter af Tinne og Knud Hedegaard, Balling.P.R. er sygeplejerske på Skive Sygehus.G.R. overtog gården d. 1.-2.-1960 fra Niels Peter Sveigård, Hindborg.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.889.000. Grundskyld 998.500. Areal 82 ha., heraf tlkøbt 36,6 ha. Der er 3 ha. skov og 8 ha. eng.Stuehuset, der er bygget 1849, er ombygget og restaureret flere gange, garage og værksted opført 1914, hønsehus og staklade 1949, lade ombygget 1964 og 1983, svinestald bygget 1977 og maskinhus 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450 stk. af gangen. Planteavlen består af korn, raps, ærter og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HOLSTEBROVEJ 399, "GUNDE- RUP", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533030.SIGFRED JØRGENSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1925, søn af Margrethe og Kresten Jørgensen, Hvidbjerg, gift med Anna Andreasen, født d. 18.-3.-1928, datter af Mathilde og Kristian Andreasen, Daugbjeg.S.J. overtog gården d. 1.-11.-1950 efter sin far, Kresten Jørgensen, Hvidbjerg.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 265.000. Areal 24 ha., heraf 0,5 ha. beplantning.Stuehuset er opført 1880, nyt tag i 1954, laden fra 1900 fik ny ydermur i 1976, østrehus fra 1900 med gammel hestestald og hønsehus, garage og maskinhus opført 1920, kostald 1932 og svinestald 1972. Gården drives udelukkende med planteavl + afgræsning af engen. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 400, "KRARUP MØLLE", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533028. RASMUS THORSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1928, søn af Marie og Iver Thorsen, Hvidbjerg, gift med Ulla Kjeldsen, født d. 27.-1.-1928, datter af Karl og Keld Kjeldsen, Skive.R.T. er i bestyrelsen for Salling Landboforening, i fællesledelsen for Svineavl samt formand for Menighedsrådet i Hvidbjerg sogn. Han overtog gården d. 1.-1.-1957 efter sin far, Iver Thorsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 330.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1 ha.



-294-Stuehuset er opført 1847, kostald 1911 og ombygget til svinestald 1975, svinestald opført 1911 og ombygget 1976, lade bygget 1911 og ombygget til svinestald 1975 og maskinhus opført 1960. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges maskinstation til høst.HOLSTEBROVEJ 402, "GADEGÅRD", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07533042.HARALD JAKOBSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1934, søn af Dagny og Frederik Jakobsen, Hvidbjerg, gift med Anne Marie Møller, født d. 11.-7.-1934, datter af Laura og Aage Møller, Harre.H.J. overtog gården i februar 1959 efter sin mor, Dagny Jakobsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 535.300. Areal 47 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha. Der er ca. 1 ha. skov og 1 ha. beplantning.Stuehuset er ca. 125 år gammelt. Kostald opført 1912 og ombygget 1975 til farestald, svinestald og lade opført 1961, lade ombygget til fravænningsstald 1976, fedesvinestald opført 1983, maskinhus 1975 og løbestald 1983. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer. Slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer samt landbrugsmaskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og lidt løst hjælp.HOLSTEBROVEJ 403, HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533007.EJNAR MARCUSSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1928, søn af Elisabeth og Andreas Marcussen, Lihme, gift med Karen Margrethe Østergaard, født d. 8.-9.-1935, datter af Sigrid og Alfred Østergaard, Mollerup.E.M. overtog gården d. 10.-7.-1960 fra Aksel Dath, Balling.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.313.000. Grundskyld 460.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er 1 ha. træer.Stuehuset er ca. 150 år gammelt, svinestald opført 1841, kostald 1941 og ombygget 1972, lade opført 1906 og ombygget til kostald, svinehus, kornsilo og foderrum bygget 1972, svinehus 1951, svinehus 1977 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med 23 årskøer, 10 kalvekvier, 12 småkvier, 4 fedetyre og 10 småkalve, alle af racen SDM. Desuden er der 220 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.HOLSTEBROVEJ 406, HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533179.FREDE FREDERIKSEN, landmand, født d. 26.-10.-1916, søn af Sine og Viggo Frederiksen, Krejbjerg, gift med Ruth Frederiksen.F.F. overtog gården d. 1.-5.-1950 fra Jens Kristian Gudiksen.Matr. nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 104.000. Areal 8,6 ha.



-295-Stuehuset er opført 1950, ko- og svinestald, vognport, garage og maskinhus opført 1950. Gården drives med en svineproduktion på 35 slagtesvin af gangen. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug.HOLSTEBROVEJ 431, "ØSTERGÅRD", HVIDBJERG, 7800 SKIVE.KNUD ERIK MADSEN, landmand, født d. 24.-5.-1947, søn af Marie og Peder Madsen, Nr. Søby.K.E.M. er fodermester. Han overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Villy Skov Pedersen, Skive.Matr. nr. 19a. Areal 1,6 ha., der er frasolgt 24,5 ha. i 1982. Der er forpagtet 8,3 ha. beliggende i Rønbjerg.Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret 1982, stald og lade genopført efter stormen i 1981, dobbelt karport 1983. Gården drives med fåreavl bestående af 13 moderfår med lam og 2 væddere. Planteavlen består af korn og hø. Der er 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 437, "ERNASMINDE", 7800 SKIVE, tlf. 07-531107.JENS CHRISTIAN BRUNSGÅRD, proprietær.J.C.B. er omtalt under "Ramsinggård", Hindborgvej 15, Lille Ramsing, han ejer også "Vinde Vestergård", Vindevej 47, Skive.J.C.B. overtog gården i april 1982 fra Erna Primdahl Nielsen.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 510.000. Areal 40 ha.Stuehuset er opført 1949, der findes ingen avlsbygninger. Gården drives udelukkende med planteavl, som drives sammen med Ramsinggård. Stuehuset er udlejet.HOLSTEBROVEJ 445, "BØNDING", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 533001.KRESTEN LIDEGAARD, gårdejer, født d. 17.-6.-1937, søn af Bodil og Aage Lidegaard, Skive, gift med Ingrid Knudsen, født d. 28.-12.1939, datter af Anna og Svend Knudsen, Hem.K.L. har været medlem af Spøttrup Kommunalbestyrelse samt i bestyrelsen for Salling Landboforening. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra sin far, Aage Lidegaard, nuværende ejer er 6. generation på gården, der kan føres tilbage til 1630. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 3.500.000. Grundskyld 974.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 11 ha. ved jordfordeling. Der er forpagtet 11 ha., 9 ha. er skov og 4 ha. eng. Stuehuset er opført 1817, lade 1900 og ombygget til grise 1968, kostald opført 1966, svinestald 1974 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion bestående af ca. 2.500 SPF-slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps, ærter, hvede og rug. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og gastæt silo samt genvindingsanlæg for varme.



HOLSTEBROVEJ 452, "NØRLUND", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 533068.ANDERS ØJVIND HOLCH LAURSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1929, søn af Jens Kristian Laursen, Skive, gift med Mette Marie Steen- sen, født d. 21.-7.-1937, datter af Anton Steensen, Betryk.A.L. overtog gården d. 1.-9.-1960 efter sin far, Jens Kristian Laursen.Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 195.800
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Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1888 og tilbygget i 1970, ko- og svinestald opført 1941, lade 1914, hønse- og kyllingehus 1954, garage 1959, maskinhus 1971, ny kostald og roehus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med 16 årskøer, 5 kalvekvier, 12 ungkvier og 12 fedetyre af racen SDM. Desuden er der 40 høns og 10 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer sam nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 454, "MARKGÅRDEN", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533022.AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1921, søn af Kirstine og Niels Nielsen, Tastum, gift med Anne Marie Simonsen, født d. 27.-5.-1925, datter af Marie og Kresten Simonsen, Smollerup. AA.N. overtog gården i april 1956 efter Thorvald Larsen, Hasselholt.Matr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 150.700. A-real 8 ha., der er frasolgt 4,5 ha. i 1985.Stuehuset er opført 1948, kostald 1910 og ombygget til svinestald 1979, lade opført 1910, ombygget 1979 til svin, svinestald opført 1930, ombygget 1960 og maskinhus opført 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høstarbejde.HOLSTEBROVEJ 467, HÅSUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566142.KAJ OVE MADSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1955, søn af Ely og Frode Madsen, Oddense, gift med Kirsten Jacobsen, født d. 12.-1.- 1964, datter af Mary og Peder Jacobsen, Balling.E.M. er kontorassistent ved Vinding Trælast.K.O.M. overtog gården fra sin far, Frode Madsen.



-297-Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 176.000. Areal 18,1 ha., heraf 2 ha. eng og der er 4 ha. i forpagtning.Stuehuset blev restaureret 1982, kostald tilbygget 1962, lade opført omkr. 1900, maskinhus 1963 og vognhus 1910. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 10 kalvekvier og 30 ung- og småkvier. Tyrekalvene sælges som små. Der findes 3 traktorer og nødvendige maskiner til gårdens drift. Maskinstation bruges til ensilering.HOLSTEBROVEJ 469, "SKOVLUND", HÅSUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566140. GUNNAR BRØDBÆK JESPERSEN, landmand, født d. 18.-12.-1929, søn af Ida og Jesper Jespersen, Hvam, gift med Asta Hauge, født d. 15.-2.-1939, datter af Johanne og Kristian Hauge, Jelling.A.J. arbejder hos en bogbinder i Skive.G.B.J. er tankvognchauffør. Han overtog gården efter Alfred Bund- gaard Kristensen, Vinde.Matr. nr. 2j m.fl. Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 144.100. Areal 16 ha.Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret ca. 2 gange, sidst i 1976, stald opført 1900 og ombygget til grise 1969, lade opført 1900, maskinhus og garage 1969. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffellægger samt plantørringsanlæg. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 471, KÆRGÅRDSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566235.HANS PETER LYKKEBO JØRGENSEN, minkfarmer, født d. 14.-5.-1932, søn af Emma og Johannes Jørgensen, Resen, gift med Jytte Grethe Nielsen Madum, født d. 31.-10.-1932, datter af Karen og Niels Nielsen Madum, Holstebro.H.P.J. overtog gården d. 27.-3.-1965 fra Ejvind Kristensen, Ramsing.Matr. nr. lOi. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 17.600. Areal 1,86 ha.Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret 1974, stald og lade opført 1927, ombygget til pelseri sidst i 1986, 14 minkhaller i 2 rækker samt maskinhus i 1985. Gården drives med mink og ræve. Besætningen består af 900 minktæver og ca. 4.500 hvalpe samt 25 avlsræve + hvalpe. Der findes de nødvendige maskiner til farmens drift og der er ansat 1 medhjælp + mere i pelssæsonen.HOLSTEBROVEJ 476, "VESTER- LED", RETTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07533010.ERIK LYSDAHL, gårdejer, født d. 7.-10.-1936, søn af Ingeborg og Aksel Lysdahl, Rettrup, gift med Gerda Hammer, født d. 17.-7.-1946, datter af Grethe og Søren Hammer, Roslev.G.L. er sygehjælper.E.L. overtog gården d. 1.-11.-1969 fra Ingeborg Lysdahl, Rettrup, nuværende ejer er 2. generation på gården.



-298-Matr. nr. Im m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 573.300. Areal 45,5 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er 2,5 ha. mose.Stuehuset er opført 1928, ombygget og tilbygget 1976, kostald opført 1928 og ombygget 1964, kostald ombygget til farestald 1978, goldsostald og fravænningsstald opført 1979, maskinhus 1971, svinestald og foderlade 1973. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af byg, ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og gødningskørsel.HOLSTEBROVEJ 478, "LUNDHOLM", KÆRGÅRDSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566130.JØRGEN og ERIK BILSTRUP, landmænd, de er begge født d. 29.-8.-1932, sønner af Lith og Søren Bilstrup, Kærgårdsholm. Erik Bilstrup er gift med Mette Børsting, født d. 22.-2.-1937, datter af Else og Morten Børsting, Seide.J.B. og E.B. overtog gården d. 1.-8.-1964 fra deres far, SørenBilstrup, Kærgårdsholm. Nuværendeejere er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1914.Matr. nr. 12f m.fl. Ejendomsskyld 3.710.000. Grundskyld 1.213.000. Areal 140 ha. Der er 26,4 ha. skov og 42,3 ha. eng, have og gårdsplads.Stuehuset er opført 1857, men restauret 1982. Udhusene udbrændte i 1899 og genopførtes med lade, kostald og svinestald samme år, løsdriftstald opført 1966, svinestald 1978 og maskinhus 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt. Desuden findes 15 ammekøer + opdræt af racen RDM. Planteavlen består af ærter, raps, hvede og fremavlsbyg. Der findes 3 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg samt halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet, bl.a. høst.

gaard, nuværende ejer er 3 generation på gården, 1937.

HOLSTEBROVEJ 484, "KÆRGÅRDSHOLM", KÆRGÅRDSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 566118.CHRESTEN MADS ELGAARD, proprietær, født d. 22.-11.-1951, søn af Valborg og Kaj Bjarne El- gaard, Kærgårdsholm, gift med Dorthe Hansen, født d. 19.-2.- 1953, datter af Mette og Arne Hansen, Volling.D.E. er lærer ved Ejsing Skole. C.M.E. overtog gården d. 1.-10.- 1975 fra sin far, Kaj Bjarne El- der har været i slægtens eje sidenMatr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 793.700. Areal 120 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er 5 ha. skov, 10 ha. eng er udlagt i græs.Stuehuset er opført 1888, kostalden bygget 1888 og ombygget med fodergang i 1958, lade opført 1888 og ombygget til fedestald 1964, kalvestald opført 1888 og ombygget til drægtighedsstald 1975, fare- og fravænningsstald opført 1976, løsdrifts-



-299- stald 1972, maskinhus 1985, staklade 1948 og løsdriftsstald 1987. Gården drives dels med en svineproduktion og dels med en kødkvægbesætning som faderen, Kaj Bjarne Elgaard, er medejer af. Svineproduktionen består af 85 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Kødkvægbesætningen består af 30 årskøer af racen Galloway, 70 årskøer af racen Angus og 35 årskøer af racen Limousine-Angus + opdræt. Der findes 8traktorer, 1 gummiged, markvandingsanlæg, portionstørreri og halmfyr. Der er ansat 1 fremmed medhjælp. 1986 blev der plantet 2 km. læhegn ialt 6.000 træer.HOLSTEBROVEJ 488, "DEN GAMLE KRO", KÆRGÅRDSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566141.KARL EJNER IBSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1953, søn af Dagny og Peter Ibsen, Holstebro vej, bor sammen med Inga Jeppesen, født d. 19.-3.-1959, datter af Lilly og Jakob Jeppesen, Nr. Ramsingvej 9.I.J. er sygeplejerske på Skive Sygehus.K.E.I. arbejder ved Spøttrup Kommune. Han overtog gården d. 1.-8.1976 efter sin far, Peter Ibsen, den nuværende ejer er 3. generation på gården,der kan føres tilbage til det 18-århundrede i slægtens eje.Matr. nr. 2h m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 164.200. Areal 20,4 ha.Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1974, lade opført 1903, kostald og svinestald 1941, maskinhus 1975 og staklade ombygget til maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på ca. 120 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps, ærter, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges maskinstation til høst.

Areal 49,89 ha. Der er forpagtet 23 ha., de 10 ha.

HOLSTEBROVEJ 490, "GRØNHOLM", HÅSUM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 566129.SØREN KRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1948, søn af Ella og Viggo Christensen, Bedsted, gift med Kirsten Nielsen, født d. 13.-8.-1947, datter af Louise og Karlo Nielsen, Skelhøje.S.K.C. overtog gården d. 1.-5.-1972 fra brdr. Skov.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 402.000.i vedvarende græs. Der er ca. 14ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1955, kostald 1951 og ombygget til ungdyr 1978, løsdriftsstald til køer 1973, lade 1900 og ombygget 1973 til malkestald og roehus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 20 kalvekvier, 45 ung- og småkvier og 25 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg og 1 kombineret halm- og træfyr. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



HOSTRUPVEJ 21, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568092.CHRISTIAN JOHANNESEN, landmand, født d. 30.-4.-1914, søn af Katrine og Johannes Johannesen, Lem, gift med Karen Marie Knudsen, født d. 1.-1.-1926, datter af Johanne og Johannes Knudsen, Lem.C.J. overtog gården i november 1941 efter sin far, Johannes Johannesen, Lem.Matr. nr. lu m.fl. Ejendomsskyld 1.480.000. Areal 5 ha.
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Stuehuset er opført 1922 og gennemrestaureret 1956, svinehus opført 1948, kostald ombygget til svinestald 1969, lade ombygget 1969, 2 kyllingehuse opført 1967 og 1973 samt lagerrum og fyrrum. Gården drives med slagtekyllinger, der produceres ca. 180.000 årligt. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. HOSTRUPVEJ 23, "LEM NYGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568023.BERTEL LUNDBY, gårdejer d. 4.-3.-1940, søn af Marie og Anker Lundby, Holstebro, gift med Bodil Christiansen, født d. 29.-3.-1940, datter af Marie og Terkel Kristiansen, Ørum.B.L. er hjemmesygeplejerske. B.L. har været elev på Frederiksborg Højskole og Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gårdend. 11.-6.-1968 fra sin far, Anker Lundby, Holstebro.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 446.600. Areal 34 ha. Der er 3 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1932, kostald, lade og svinestald opført efter lynbrand 1932/33, svinestald opført 1980, maskinhus 1977 og lade 1986. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gastæt silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, men der bruges dog maskinstation til høst.HOSTRUPVEJ 33, "NEDERGÅRD', LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568469.KRISTEN BACH, gårdejer, født d. 17.-8.-1957, søn af Petrea og Ejvind Bach, Øsløs, gift med Ulla Hove Nielsen, født d. 1.-4.-1963, datter af Marie og Gumund Hove Nielsen, Hingelbjerg.U.H.B. er uddannet regnskabsassistent.K.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra Anne Grethe Stær-



-301- dahl, Lem.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 721.900. Areal 55 ha., heraf ca. 8 ha. skov og eng.Stuehuset er opført omkring 1900, svinehus og lade ca. 1900, maskinhus 1968, kostald og foderhus 1969 og ungdyrstald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 45 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af ærter og byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og gastæt silo til 1.400 tdr. korn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, men der bruges maskinstation ved høst og snifning af græs.HOSTRUPVEJ 36, "SELHØJGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568308.FREDE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1937, søn af Margrethe og Jens Kristensen, Åsted, gift med Nanna Glintborg Jensen, født d. 10.-11.-1935, datter af Thyra og Jens Jensen "Stisen", Otting.F.K. har været elev på Hadsten Højskole samt på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.- 12.-1976 fra Sigvald Møller, Lem. Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.60 jordfordeling. Der er 0,5 ha. skov og 5 ha. eng. Foto: KastruP Luftfoto.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1977, svinehus, lade, vaske- og brændselshus opført 1911, kostald 1978 og gastæt silo 1979. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 1 traktor og gastæt silo samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HOSTRUPVEJ 38, "SØNDERGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568146.JENS FREDE NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1941, søn af Marie og Kristian Nielsen, Vin- derup, gift med Vera Baunsgaard Godsk, født d. 7.-1.-1946, datter af Ragnhild og Jens Kristian Godsk, Lihme.J.F.N. er medlem af Salling Landboforenings bestyrelse. Han drev gården fra 1.-5.-1964 til overtagelsen d. 31.-12.-1965,han overtog gården efter sin far, Kristian Nielsen, Vinderup. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 388.300. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt ca. 6 ha. i 1964 og 8,5 ha. i 1980. Efter jordfordelingen mellem 5 nabogårde fik gårdene jordene omlagt, så de i dag ligger omkring gårdene. Der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1900 og gennemrestaureret 1972, kostald opført 1964, spaltestald og lade 1973, maskinhus 1983 og gastæt silo 1979. Gården drives med en svineproduktion efter at køerne er sat ud i 1977/78. Besætningen består af 50 årssøer, fedesvinene opfedes på gården. Desuden desuden findes 1 ammeko med kalv. Der findes 1 traktor, gylletank, markvandingsanlæg og 2 gastætte siloer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, men der bruges maskinstation ved høst.



-302-HOSTRUPVEJ 40, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568163.AKSEL GUDIKSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1925, søn af Karen og Andreas Gudiksen, Skive, gift med Elly Jensen, født d. 29.-3.- 1923, datter af Mariane og Tor- vald Jensen, Vejby.A.G. overtog gården d. 1.-4.-1948 fra Johannes Herrup, Lem.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 136.500. Areal 11,2 ha., heraf tilkøbt va. 7 ha. i 1960. Der er ca. 3 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1905, kostald 1905 og ombyttet 1985, lade opført 1905, ny lade 1962, svinestald 1962, maskinhus 1975 og garage ca. 1963. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 3 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

gård, som ejes af Poul Bisgaard, Gedsted, der

HOSTRUPVEJ 41, "HOSTRUP HOVEDGÅRD", VESTERLEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568482. UFFE NEERGÅRD MADSEN, forpagter, født d. 30.-7.-1956, søn af Agnethe og Ole Neergård Madsen, Sørumnedre, gift med Karin Werther Jensen, født d. 25.-4.-1957, datter af Anne-Lise og Jens Werther Jensen, Ledøje. K.N.M. er sygeplejerske.U.N.M. har været elev på Næsgård Agerbrugsskole, 1.-3.-1984 forpagtede han Hostrup Hovedovertog gården efter overlægeHammerich Damm, Esbjerg.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 5.000.000. Grundskyld 2.006.900. Areal 178 ha., heraf tilkøbt ca. 9 ha. Der er ca. 14 ha. plantage, 38 ha. strandeng og mose, kviefenner 19 ha., 8 ha. engjord, 10 ha. sandeng og 24 sandeng til grovfoderproduktion. Den 3-fløjede hovedbygning er fra 1783, den blev gennemrestaureret i 1881 af Sigismund Schulin. GI. svinestald og staklade er opført 1912, kostald 1912 og moderniseret 1984, forpagterbolig opført 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 25 kalvekvier, 30 ung- og småkvier, alle af racen SDM. Tyrekalvene sælges, når de er 8-10 uger gamle. Planteavlen består af maltbyg, hvede, ærter og raigræs. Der findes 2 traktorer, gylletank og plantørringsanlæg til 2.500 tdr. korn. Gården drives med en fast medhjælp samt maskinstation til høst og ensilering.



HOVVEJ 4, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566201.OVE ANDERSEN, omtales under Landevejen 18, Håsum.O.A. overtog gården d. 1.-5.-1971 fra Marius Madsen, Ramsing. Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 167.600. Areal 13 ha.Stuehuset er opført 1880, stald og lade fra ca. 1906. Gården, som udelukkende har planteproduktion, drives sammen med gården, Landevejen 18.
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Foto: Kastrup Luftfoto.

HOVVEJ 6, "NØRGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566005.JENS NOESGAARD KROG, gårdejer, født d. 11.-9.-1938, søn af Signe og Kristen Krog, Borbjerg, gift med Kirsten Damgaard, født d. 2.-3.-1940, datter af Agnethe og Kristen Damgaard, Hvam.K.D. har været på Rødding Højskole.J.K. har været på Grundstvigs Højskole samt på LægårdensLandbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-10.-1961 fra Hans Hesselund Jeppesen, Ramsing.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 321.900. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha.Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret flere gange, udhusene som består af kostald, svinestald og maskinhus er opført efter brand i 1959, i 1980 blev der ombygget til køer. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 10 kalvekvier, 30 ung- og småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskin- tation til en del af markarbejdet.HOVVEJ 8, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566029.KNUD NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1926, søn af Marie og Åge Nielsen, Ramsing, gift med Lisbeth Larsen, født d. 29.-4.-1928, datter af Stinne og Jørgen Larsen, Odder.L.N. er sygeplejerske.K.N. overtog gården d. 1.-10.-1960 efter sin far, Åge Nielsen, Ramsing. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1800-tallet og måske længere.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld ca. 270.000. Areal 16 ha. Stuehuset er opført 1904, kostald 1880, svinestald og lade 1890. Kostalden er bygget af gamle kampesten fra kirketårnet i Ramsing. Gårdens SDM-besætning blev sat ud i marts 1987, tilbage er der 7 kvier samt lidt slagtesvin. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



HOVVEJ 11, "HØJLUND", BUSTRUP MARK, 7861 BALLING, tlf. 07566052.JENS PETER NANNERUP DAHL- GAARD, ejendomsmægler, født d. 24.-1.-1952, søn af Anna og Aksel Dahlgaard, Skive, gift med Lene Poulsen, født d. 7.-10.-1958, datter af Karen og Karl Erik Poulsen, Sørvad.J.P.D. er uddannet narkosesygeplejerske. Siden 1983 ansat som assistent ved ejendomsfirma i Oddense. Han overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Svend Åge Eriksen,

-304-

Spøttrup. Gården er udstykket fra Bustrup i 1942.Matr. nr. 1c og h m.fl. Ejendomsskyld 1.040.000. Grundskyld 78.000. Areal 9,9, ha. Der er 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1942 og senere restaureret og udvidet, stald opført 1942, udhus, lade og garage 1952 og halmlade 1987. Gården er en udpræget lystejendom, der drives med får, besætningen består af 10 moderfår og 1 vædder. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, de nødvendige maskiner til gårdens drift samt 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.hu ml eg Ardvej 2, krejbjerg, 7861 BALLING, tlf. 07-563117. EJGIL KNUDSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1931, søn af Rosa A. og Alfred Knudsen, Vinkel, gift med Asta Nielsen, født d. 19.-5.- 1935, datter af Ingeborg og Kresten Nielsen, Lundø.E.K. overtog gården d. 1.-11.-1957 fra Dagmar Nielsen, Balling. Matr. nr. 9f m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 142.500. A- real 17,8 ha., heraf tilkøbt ca. 9 ha. fra naboejendommen i 1986.Stuehuset er opført 1974, kostald 1965, der blev lavet gylleanlæg 1977, lade 1978 og maskinhus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 9 kalvekvier, 15 ungkvier og kalve samt 8 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, portionstørreri, gylletank og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.HUMLEGÅRDVEJ 6, 7861 BALLING, tlf. 07-563027.PER SØNDERGÅRD, gårdejer, født d. 19.-12.-1948, søn af Hilda og Hans Søndergaard, Rødding, gift med Annelise Dam Olesen, født d. 11.-7.-1948, datter af Esther og Niels Dam Olesen, Krejbjerg.P.S. overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Egon Jeppesen, Balling.Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 425.300.



-305-Areal 56 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. i 1986.Stuehuset er opført 1967, lade opført 1956. I 1969 blev der bygget kostald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer af blandet race, Jersey og SDM, der opfedes ca. 40 kalve årligt. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.HØJGÅRDSVEJ 3, "HØJGÅRD", 7861 BALLING.MARINUS THORDAHL-CHRISTENSEN, proprietær, omtales under adressen Lisedahl- vej 30, Lyby.M.T.C. overtog gården d. 8.-1.-1987 efter Anna Margrethe Ejsing.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 688.500. Areal 45 ha.Stuehuset er gammelt og udlejet. Gården drives udelukkende med planteavl sammen med "Lisedahl" i Lyby, Sundsøre Kommune. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og raigræs.HØJGÅRDSVEJ 6, "ENGHOLM", NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07- 581090.HENNING DUUN, gårdejer, født d. 21.-2.-1921, søn af Mette Marie og Peter Duun, Nibe, gift med Frida Ejsing, gift d. 31.-5.-1923, datter af Dorte Katrine og Sigurd Ejsing, Otting.H.D. blev den 1.-11.-1957 bestyrer på gården og senere gift med Frida Ejsing, som fik gården efter sin mands død i 1957.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 247.400. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, bl.a. ny ydermur og tilbygning. Stald opført 1908 og ombygget til grise 1960, ny kostald opført 1960, maskinhus 1966 og 1980 samt lade 1926. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug, med hjælp fra maskinstation til høst og staldgødning.HØJGÅRDSVEJ 8, NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581089.VILLY JUSTESEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1925, søn af Johanne og Poul Justesen, Nissum, gift med Else Nielsen, født d. 30.-3.-1936, datter af Marie og Andreas Nielsen, Hvidbjerg.V.J. overtog gården d. 1.-11.-1953 fra Peter Andersen.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 390.900. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført 1911, kostald og lade 1911, maskinhus 1957 og 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 20 kalvekvier, 20 småkvier og 20 tyrekalve, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.HØJGÅRDSVEJ 12, NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581038.SVEND ERIK PEDERSEN, landmand, født d. 24.-4.-1928, søn af Mette og Alfred Pedersen, Grove, gift med Margrethe Irene Kristensen, født d. 20.-1.-1930, datter af Kamilla Margrethe og Jens Peter Kristensen, Halskov.



-306-S.E.P. overtog gården d. 7.-2.-1964 fra Niels Holst, Mors.Matr. nr. 4g m.fl. Ejensomsskyld 710.000. Grundskyld 208.200. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført ca. 1920, svinehus 1925, kostald 1935, lade 1935 og udvidet senere. Gården drives med en svineproduktion med 15 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til udbringning af staldgødning samt i høst.HØJSKOLEVEJ 2, "LØVEHØJGÅRD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581175.TAGE MORTENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1935, søn af Mitte og Karsten Mortensen, Oddense, gift med Elisabeth Lund Svejgård, født d. 22.-6.-1933, datter af Karen og Jens Svejgård, Otting. T.M. overtog gården d. 1.-8.-1959 efter sin far Karsten Mortensen, Oddense.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 2.950.000. Grundskyld 776.200. Areal 52 ha., heraf tilkøbt ca. 18 ha. beliggende omkring gården.Stuehuset er opført 1802, restaureret flere gange sidst i 1975, hestestald med karlekammer opført 1900 og ombygget til goldsostald 1961, kostald opført 1960 ombygget til farestald 1971, svinehus opført 1970, svinehus 1973, maskin- og halmhus 1983, svinehus 1979 og maskinhus 1966. Gården drives med en avlsbesætning på 65 årssøer, de fleste sopolte sælges, resten opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården.

Foto: Kastrup Luftfoto.

HØJSKOLEVEJ 4, "ØSTERGÅRD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581165.NIELS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1945, søn af Marie og Harald Christensen, Spøt- trup, gift med Bodil Larsen, født d. 12.-6.-1946, datter af Marie og Hakon Jul Larsen, Skive.N.C. overtog gården d. 11.-10.-1968 fra Poul Christian Thordahl Christensen, Resen.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendoms skyld 1.550.000. Grundskyld 331.300. Areal 26 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1938, kostald 1961 og tilbygget 1975, lade opført 1883, silohus 1979 og gylletank 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 15 kalvekvier, 30 ungkvier og 25 fedetyre af racen SDM. Der findes 3 traktorer, portionstørreri og halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



INDUSTRIVEJ 13, "KJÆRGÅRDE", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561420.HANS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1942, søn af Ingeborg og Kresten Nielsen, Lundø, gift med Dorthea Nørgaard, født d. 23.-10.-1946, datter af Mette og Andreas Nørgaard, Rødding.C.N. har arbejdet som ekspeditrice og senere som syerske.H.K.N. er udlært automekaniker og senere autoelektromekaniker. Han er medlem af DLG, Skive. Han overtog gårdend. 1.-1.-1975 fra sin svigerfar, Andreas Nørgaard, Rødding.Matr. nr. 13ab m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 143.000. Areal 12,4 ha. Der er forpagtet 3,5 ha. og der er 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1980, lade, hønsehus og redskabsskur opført 1920, kostald 1950 og ombygget 1978, maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 15 kalvekvier, 15 ung- og småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges 1 måned gamle. Der findes 3 traktorer og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, dog bru-ges maskinstation til høst og ensilering. KONGELYSVEJ 43, "GRANLY", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 560095.JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1928, søn af Johanne og Peder Iversen Pedersen, Vadum.J.P. har været elev på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i juli 1966 efter sin mor, Johanne Pedersen. J.P. er 3. generation på gården, der har været i slægtens ejen siden1897.Matr. nr. 8a 21 m.fl. Ejendomsskyld 763.200. Grundskyld 180.100. Areal 12,4 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1933, kostald, lade, garage og traktorhus 1933, maskinhus 1950, svinestald 1963 og staklade 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 10 årskøer, 2 kalvekvier, 6 ungkvier, 5 kviekalve og 5 fedetyre. Desuden findes 20 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.KÆRGÅRDSVEJ 41, "KÆRGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561019.CHRISTIAN PRIMDAHL, gårdejer, født d. 23.-4.-1910, søn af Johanne og Jens Kristian Primdahl, Rødding, gift med Edith Jensen, født d. 31.-1.-1930, datter af Katrine og Jens Kristian Jensen, Hald.C.P. overtog gården d. 15.-3.-1938



-308- efter sin far Jens Kristian Primdahl, gården har været i slægtens eje de sidste 100 år •Matr. nr. 33a m.fl. Areal 38 ha., heraf er bortforpagtet ca. 28 ha. Ca. 6 ha. er eng. Stuehuset er opført ca. 1868 og restaureret 1924, kostald opført 1953, svinestald 1961 og lade restaureret. Der er en ubeboet aftægtsbolig til gården. Gården drives med en besætning på 23 stk. fedekvæg + kvier af racen SDM. Desuden er der 6 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft.KÆRGÅRDSVEJ 76, "LILLE KÆRGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561142.VILMER HOLM, gårdejer, født d. 3.-5.-1933, søn af Marie og Karl Holm, Karlshøj, gift med Karen Frederiksen, født d. 23.-5.-1945, datter af Marie og Helge Frederiksen, Rødding.V.H. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Harald Klausen, Rødding. Matr. nr. 33b m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 130.700. A- real 13 ha.Stuehuset er opført 1948 og restaureret 1982, udhusene er opført efter brand i 1948 med kostald, svinestald, ladeog bilgarage. Gården drives med en SDM-besætning + ungdyr. Planteaavlen består af raps og korn. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.Familiebrug.KÆRVEJ 3, "KÆRGÅRD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566024.JESPER BJERRE GOSVIG, gårdejer, født d. 1.-8.-1969, søn af Inger-Lise og Jens Bjerre Gosvig, Vejby.J.B.G. har været på Morsø Landbrugsskole, han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Niels Kristian Nielsen, Oddense. Gården drives sammen med gården beliggende Gadekæret 22, Vejby.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 363.800. Areal 29 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900, farestald og lade 1923 samt svinestald 1973. Gården drives med en svineproduktion. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes gylletank og halmfyr. KÅSTRUPVEJ 2, "KRARUPSMIN- DE", ODDENSE, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581416.ANDERS SPANGGAARD, gårdejer, født d. 27.-6.-1962, søn af Tove og Kristen Dissing Spang- gaard, Oddense, bor sammen med Anne Grønlund Nielsen, født d. 22.-4.-1964, datter af Knud og Gerda Grønlund Nielsen, Skælskør.A.G.N. er bankassistent.A.S. overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Børge Dige, Resen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 160.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 30 ha. beliggende Kåstrup vej 12, Oddense. Der er forpagtet 20 ha. af Skive-



-309- egnens Renovationsselskab. Der er 3 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret 1983, lade og svinehus opført ca. 1870, svinestald 1920 og 1930. Gården drives med en besætning på 2 ammekøer og 1 tyr af racen Limousine. Der er 150 slagtesvin af gangen, desuden findes der 3 kalkuner. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til 1.800 tdr. samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.KÅSTRUPVEJ 6, "KÅSTRUPGÅRD", ODDENSE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 581260.KRISTEN DISSING SPANGGAARD, gårdejer, født d. 31.-8.-1931, søn af Agnete og Anders Spanggaard, Oddense, gift med Tove Goul Ju- stesen, født d. 10.-9.-1934, datter af Sofie og Mikael Justesen, Grove.K.D.S. er formand for Menighedsrådet, han overtog gården d. l.-l.- 1969 efter faderen, Anders Spang- gaard.Matr. nr. 3 m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 1.007.500. Areal 75 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. Der er ca. 3 ha. beplantning.Stuehuset er opført 1883 og nyrestaureret 1975. Alle avlsbygningerne er opført efter brand i 1974, der blev opført svinestald, hestestald, garage og lade, maskinhus opført 1985. Gården drives med en SPF-slagtesvineproduktion på ca. 4.000 stk. årligt. Desuden er der 2 stamhopper af Dansk Varmblod + opdræt. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker gylletank og gastæt silo samt plantørreri. Der er ansat 1 medhjælper på deltid.KÅSTRUPVEJ 9, KÅSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-581051.FREDDY MAJDECKI, landmand, født d. 7.-12.-1956, søn af Gudrun og Vilhelm Majdecki, Estvad, gift med Ella Højgård Jensen, født d. 31.-8.-1958, datter af Emma og Folmer Højgård Jensen, Dommerby.E.H.M. er sygehjælper.F.M. er møbelsnedker, han overtog gården d. 1.-1.-1981 fra Morten Skyl- dahl og Vagn Ulrik.Matr. nr. 5m m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 121.900. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1936 og færdigre- staureret 1985, stald og lade opført1936 samt maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af jordbær, ærter, raps, byg og hvede. På gården er der 1 traktor, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



KÅSTRUPVEJ 11, KÅSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-581247.KRISTEN CHRISTENSEN, boelsmand, født d. 7.-4.-1928, søn af Kirstine og Jens Christensen, Kåstrup, gift med Ruth Sørensen, født d. 26.-2.1936, datter af Kri- sta og Magnus Sørensen, Ramsing. K.C. er murer. Han overtog gården i november 1954 fra sin far, Jens Christensen. Gården er udstykket i 1936 fra Nygård i Næstild.Matr. nr. 4k 5b m.fl. Ejendoms skyld 590.000. Grundskyld 160.500. småskov.
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Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. 0,5 ha. erStuehuset er opført 1936, stald 1936 og tilbygget 1961, lade opført 1936 og tilbygget 1950. Gården drives som alsidigt landbrug med 10 årskøer, 5 kalvekvier, 5 småkvier, 3 fedetyre og 5 småkalve, alle af racen SDM. Desuden er der 1 so + 17 slagtesvin og 1 hest. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. KÅSVEJ 8, "TINGGÅRDEN", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560103.HENNING TRÆRUP, gårdejer, født d. 10.-2.-1931, søn af Kristiane og Anton Trærup, Nautrup, gift med Nora Sinding, født d. 13.-5.-1928, datter af Magda og Johannes Sinding, Lihme.H.T. overtog gården d. 11.-6.-1959 fra Jens Knudsen Nielsen, Otting. Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 199.400. A-real 15,2 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.Stuehuset er opført 1956, de øvrige bygninger, bestående af, kostald, svinestald, lade og maskinhus, er alle opført 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med 14 årskøer, 5 kalvekvier, 10 ung- og småkvier samt 6 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden produceres der 200 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LANDEVEJEN 2, "NØRRE ABILD- GÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568187.Steen Andersen, gårdejer, født d. 30.-1.-1952, søn af Inga og Alfred Andersen, Hobro, gift med Inge Laursen, født d. 28.-7.-1956, datter af Nora og Kristian Laursen, Lem.I.A. er sparekasseassistent i Skive Sparekasses Røddingd afdeling. S.A. har været elev på Malling Landbrugsskole samt på Asmild



-311-Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1981 efter sin svigerfar, Kristian Laursen, Lem. Den nuværende ejer er 8. generation på gården, der har været i slægtens eje siden ca. 1700.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 514.300. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 9,5 ha. Der er ca. 9 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er ca. 150 år gammelt, gården nedbrændte i 1968 og genopført i 1969 med: kostald, svinestald, lade, foderrum, garage, værksted og fyrrum, maskinhus opført 1983, svinestald omforandret til ungkreaturer i 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 35 årskøer, 16 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 18 fedetyre, alle af racen SDM. Der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, gylletank, portionstørreri, køresilo og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LANDEVEJEN 4, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568236.GUNNAR MØLLER ANDERSEN, vejformand, født d. 14.-5.-1925, søn af Gudrun og Christian Møller Andersen, Give, gift med Bodil Markussen, født d. 24.-9.-1932, datter af Andrea og Kristen Markussen, Lem.B.A. arbejder på plejehjem.G.M.A. har i 10 år været vejformand ved Spøttrup Kommune. Han overtog gården omkr. 1960 fra Kristen Markussen, Lem.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 61.300. Areal 4,8 ha., herafca. 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og tilbygget 1968 og 1986, kostald opført 1952 og ombygget til værksted og garage 1970, svinestald opført 1964. Gården drives udelukkende med planteavl. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.LANDEVEJEN 7, "SKOVGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568154.TAGE LARSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1944, søn af Gudrun og Magnus Larsen, Lem, gift med Birthe Christensen, født d. 9.-12.1945, datter af Anna og Arnold Christensen, Lem.T.L. overtog gården d. 1.-4.-1967 efter sin far Magnus Larsen, Lem, gården har været i slægtens eje siden 1914.Matr. nr. læ m.fl. Ejendoms-skyld 1.700.000. Grundskyld 497.000. Areal 39,8 ha., heraf tilkøbt ca. 9 ha. Der er ca. 11 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1914, kostald 1914 og ombygget 1972, hestestald opført 1914 og ombygget til garage 1970, lade opført 1914, svinestald 1938, kostald 1967, maskinhus 1962 og vaske- og fyrrum 1955. Gården drives med en kvægbesætning på 25 årskøer, 12 kalvekvier, 42 ung- og småkvier og 9 fedetyre, alle af racen RDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri og halmfyr.



-312-LANDEVEJEN 17, HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566110.VIGGO BROGAARD, husmand, født d. 11.-11.-1916, søn af Elisabeth og Esper Brogaard, Mogenstrup, gift med Rigmor Kristiansen, født d. 4.-11.-1914, datter af Karen og Søren Kristiansen, Hå- sum.V.B. var i 15 år formand for Håsum-Ramsing Husmandsforening. Han overtog gården i 1945 efter sin svigerfar, Søren Kristiansen. Gården blev i 1921 udstykket fra Håsum Præstegård.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 95.000. Areal 6,6 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1921, kostald og lade ligeledes 1921 og maskinhus 1955. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. LANDEVEJEN 18, HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566201.OVE ANDERSEN, gårdejer, driver også gården Hovvej 14, Ramsing, født d. 27.-11.-1945, søn af Emilie og Magnus Andersen, Ramsing, gift med Tove Hansen, født d. 17.-3.-1948, datter af Klara og Aksel Hansen. O.A. overtog gården d. 1.-6.-1972 efter sin far, Magnus Andersen, Ramsing, gården har været i slægtens eje siden 1850.Matr. nr. 11b m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 176.800. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet ca. 50 ha., 5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1880 og om- og tilbygget 1978, kostald opført 1940 og ombygget til grise 1975, kostald opført 1975, lade og silobygning 1984. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 43 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 30 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 6 årssøer, hvorfra slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer, gylletank, portionstørreri samt staldvarme til stuehuset. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LANDEVEJEN 32, "SØNDERGÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 566390.FRANS HARRY HØJ, gårdejer, født d. 19.-5.-1953, søn af Ilse og Harry Høj, Balling.F.H.H. har været elev på Borris Grundskole og på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i december 1977 og sidste halvdel 1.-6.-1987 efter sin far Harry Høj, Balling. Nuværende ejer er 3. generation. Matr. nr. 14a m.fl. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 8 ha. beliggende Stengård 8, der er



-313- 15 ha. i forpagtning og ca. 8 ha. er eng.Stuehuset er opført ca. 1880, kostald opført 1953 og ombygget til grise 1978, lade ombygget til grise 1987, vesterhus ombygget 1965, maskinhus opført 1986, fare- og fravænningsstald 1979 samt et gi. maskinhus i 1960. Gården drives med en svineproduktion på 180 SPF-årssøer, der laves 100 gylte årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt alt i moderne landbrugsmaskiner. Der er ansat 1 fast medhjælp og lidt løs hjælp.LANDEVEJEN 44, "HÅSUM MØLLEGÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566188. BJARNE NIELSEN, landmand, født d. 27.-11.-1937, søn af Karen og Harald Nielsen, Rødding, gift med Annalise Nautrup, født d. 19.-7.-1945, datter af Marie og Harald Nautrup, Rødding.A.N. er kommunal dagplejemor.B.N. har været elev på Ask Højskole samt på Dalum Landbrugsskole. Han er nu traktorfører på Salling Planteskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Svend Åge Kristensen, Vinde.Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 218.300. Areal 24,5 ha., heraf 2,5 ha. beplantet samt 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, sidst i 1980, kostald, svinestald, lade, vaske- brændsels- og hønsehus opført 1900, maskinhus 1960. Gårdens eneste besætning er 2 nordbakker med stamtavle. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LIEN 3, HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533006.BENT MADSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1947, søn af Agnes og Eskild Madsen, Skive, bor sammen med Ellen Jensen, født d. 21.-2.— 1944, datter af Yrsa og Lars Olesen, Åbybro.E.J. er afdelingschef i OBS i Randers.B.M. overtog gården d. 1.-1.-1969 fra Rasmus Jensen, Skive.Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 353.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er 41 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1978 og 1987, kostald er opført omkr. 1800, kostald 1975, lade 1979 og siloer 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 25 kalvekvier, 45 ung- og småkvier samt 50 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, halmludning- stunnel samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed hjælp. LIEN 9, "LIDEGÅRD", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 533050.FREDE LIDEGAARD, gårdejer, født d. 22.-9.-1935, søn af Elisabeth og Kristian Lidegaard.F.L. overtog gården i august 1965 fra sin far, Kristian Lidegaard, gården har været i slægtens eje siden sidst i 1700-tal-



-314- let.Matr. nr. 24a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er 2 ha. skov og krat.Stuehuset er opført 1915, lade 1907, stald 1930, maskinhus 1968 og stald 1977. Gården drives i dag udelukkende med planteavl, efter at besætningen i 1987 blev sat ud. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høstarbejdet.LUNDGÅRDVE3 3, "TOFTGÅRD", VOLLING, 7800 SKIVE, tlf. 07- 564112.3ENS GRUNDVAD NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1912, søn af Kristine og 3ens Nielsen, Grundvad, gift med 3enny Halborg, født d. 24.-5.-1920, datter af Kirstine og Niels Halborg Madsen, Rettrup.3.P.N. overtog gården d. 10.-11.- 1949 fra Peter Dalgård, Skive. Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 330.400. Areal 26 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1897, kostald, svinestald og lade 1930, lade udvidet og ombygget 1960, svinehus opført 1940 og maskinhus 1967. Gården drives med en svineproduktion bestående af 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden købes lidt torvegrise og der opfedes ca. 125 årligt. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo og portionstørreri. Gården drives med delvis fremmed arbejdskraft. LUNDGÄRDVE3 5, VOLLING, 7800 SKIVE, tlf. 07-564117. WILLY THOMSEN, boelsmand, født d. 10.-8.-1920, søn af Maren og Andreas Thomsen, Grundfør, gift med Emmy 3ustesen, født d. 10.-10.-1924, datter af 3ohanne og Poul 3ustesen, Nissum.W.T. er kreaturtrækker på Holstebro Eksportmarked. Han overtog gården fra Thomas Olesen, Kjeldbjerg.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 97.500. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 1,2 ha. i 1954. Der er 2,4 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1936 og restaureret flere gange sidst 1976, stald opført 1900 og ombygget i 1950 og 1957, lade opført 1900 og ombygget 1957. Gården drives udelukkende med en planteavl efter at køerne blev sat ud i 1974. Planteavlen består af græs og byg. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges maskinstation til markarbejdet. Ægteparret solgte gården i sommeren 1988 og flyttede til Skive.



-315-LUNDGÅRDVEJ 9, VOLLING, 7800 SKIVE, tlf. 07-564101.JØRGEN OVERGÅRD, landmand, født d. 21.-2.-1938, søn af Maren og Kresten Odgård, Fjallerslev, gift med Ellen Houmøller, født d. 31.-8.-1945, datter af Karen og Aage Houmøller, Outrup.E.O. er lærer på Hvidbjerg Skole. J.O. overtog gården d. 15.-9.-1978 fra Alma og Sigurd Olesen, Hvidbjerg.Matr. nr. 23 m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 92.300. Areal 8 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1979, alder på stald og lade er ukendt, garage opført 1980.LUNDGÅRDVEJ 11, "THOR- GÅRD", RETTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07564114.AUGUST SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1937, søn af Marie og Søren Sørensen, Oddense, gift med Ruth Søndergaard, født d. 22.-6.-1941, datter af Anna og Kristian Søndergaard, Skive.R.S. er dagplejemor og i bestyrelsen for Borgerforeningen.A.S. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Ejnar Thorgaard, Skive.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 470.000. Areal 34,1 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 23,6 ha.Stuehuset er opført 1875 og restaureret flere gange, svinestald opført 1935, stald 1973, lade 1980 samt maskinhus 1967 og 1983. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.LYKKEN 14, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563130.ALLAN JAN KARLSEN, planteskolegartner, født d. 31.-8.-1966, søn af Rita og Magne Karlsen, Krejbjerg.A.J.K. arbejder hos sin far på Søholm Gartneri. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Niels Sønder- gAArd Pedersen.Matr. nr. 34i m.fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 105.000. Areal 10,5 ha. Der er tilplantet 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1911, nyt køkken 1987, lade ombygget til værksted 1985, svinestald opført 1980 og ombygget til lager 198-5. Jorden er for tiden bortforpagtet.



-316-LYNGTOFTEN 8, NR. LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-560215.SVEND AAGE JESPERSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1928, søn af Olga Natalia og Laurits Peder Jespersen, Balling, gift med Birthe Nørgaard Jensen, født d. 21.-9.1937, datter af Mary Emilie og Hans Jensen, Lem.S.AA.J. overtog jorden d. l.-ll.- 1957 fra Anton Brogaard, herefter blev gården opført.Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 264.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 24 ha. af flere gange. Der er 7,5 ha. eng udlagt i græs. Stuehuset er opført 1958, kostald 1958 og tilbygget 1971, lade opført 1958, kalvestald 1980 og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægbesætning på 36 årskøer, 17 kalvekvier, 20 ung- og småkvier, 25 fedetyre og kalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Derbruges maskinstation til en del af markarbejdet. LYNGTOFTEN 12, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560154. ARNE KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1941, søn af Inger og Anders Nielsen, Vadum. A.K.N. overtog gården d. 1.-3.- 1967 fra sin far, Anders Nielsen, Vadum, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1905. Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Areal 11,2 ha.Stuehuset er opført 1905, ko- ogsvinestal 1905, lade ca. 1920, maskinhus 1960, staklade 1970 og garage 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med 18 årskøer, 8 kvier, 8 kviekalve samt 10 fedetyre af racen SDM. Desuden er der 2 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LYNGTOFTEN 14, "SMEDEGÅRDEN", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560451.MICHAEL BRIXEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1966, søn af Ingrid og Thorkild Brixen, Vadum, bor sammen med Lis Tang, født d.2.-8.-1968, datter af Grete og Leif Tang, Harre.M.B. er smed. Han overtog gården d. 30.-8.-1985 fra Harald Dath, Lihme.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld1.750.000. Grundskyld 586.100. Areal 51,5 ha., heraf tilkøbt ca. 22 ha. Der er 5 ha.eng.Stuehuset er opført 1888, kostald, svinestald og lade 1910, svinestald 1934 og des-



-317- uden maskinhus, hvis alder er ukendt. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 u-furet vendeplov, portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LYNGTOFTEN 15, "DALSGÅRD", NR. LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568104.ANDERS DALSGAARD, gårdejer, født d. 8.-3.-1935, søn af Jenny og Anton Dalsgaard, Nr. Lem, gift med Else Pedersen, født d. 17.-6.-1937, datter af Magda og Alfred Pedersen, Viborg.E.D. er sygeplejerske.A.D. har været elev på Grundtvigs Højskole, Asmild Kloster Landbrugsskole samt Solhverv Realskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 efter sin far, Anton Dalsgaard, Nr.Lem. Gården har fra 1688 været i familiens eje i lige linie.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 402.000. Areal 44 ha. Der er forpagtet 19 ha. og ca. 15 ha. er skov og hede.Stuehuset er opført 1971 og udvidet 1987, kostald opført 1951 og ombygget 1968, foderhus opført 1974, svinestald 1977 samt gastæt silo 1984. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyr.LYNGTOFTEN 16, "NYGÅRD", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 560273.SØREN CHRISTIAN VANG, landmand, født d. 7.-12.-1949, søn af Karen og Vagn Vang, Brøn- dum, gift med Karen Marie Hansen, født d. 25.-6.-1949, datter af Inga og Karl Hansen, Nykøbing.K.M.V. er kontorassistent.S.C.V. er landpost og været medvirkende ved bygningen ag Gyldendal Havn. Han overtog går-den d. 1.-4.-1986 fra Jeppe og Ingrid Kristensen, Rødding.Matr. nr. Id m.fl. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. i 1987. Der er forpagtet 3 ha.Ca. 2 ha. er eng og mose.Stuehuset er opført 1914, ko- svinestald og lade 1914. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og andet markarbejde.



LYNGTOFTEN 18, "ØSTERGÅRD", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 560139.ARNE ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1926, søn af Katrine og Kristen Andersen, Vadum. Medejer er hans søster, Sigrid Andersen, født d. 28.-11.-1923.S.A. og A.A. har begge været på Uldum Højskole. De overtog gården d. 1.-9.-1983 efter deres mor Katrine Andersen, Vadum.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 

-318-

1.200.000. Grundskyld 349.100. Areal 35 ha., herfa tilkøbt ca. 3 ha. Der er 3 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1888, kostald og lade omkr. 1900, svinestald 1927, maskinhus 1955 og tilbygget 1984. Gården drives med en kvægbesætning bestående af 22 årskøer, 10 kalvekvier, 18 ung- og småkvier samt 10 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto. |

LYNGTOFTEN 21, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560289. BØRGE HANSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1953, søn af Thora og Hans Kristian Hansen, Vadum. B.H. er i bestyrelsen for Lihme Husmandsforeningen, han har været elev på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra sin far, Hans Kristian Hansen.Matr. nr. 11 m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 194.100.Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha. i 1982 og 10 ha. i 1987 ved jordfordeling. Der er ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført før 1900, kostald og lade 1920, kostald og lade 1983 samt ungdyrstald tilbygget laden 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 20 kalvekvier, 21 ung- og småkvier samt 19 fedetyre af racerne RDM og SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LÆGÅRDVEJ 1, "LÆGÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 566119.EJNAR HEDE, gårdejer, født d. 27.-8.-1935, søn af Maren og Arne Hede, Håsum, gift med Lis Jørgensen, født d. 4.-10.-1932, datter af Anne og Martin Jørgensen, Balle.E.H. har været elev på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. I.-6.-1964 fra sin far, Arne Hede, nuværende ejer er 6. generation på gården, der har



-319- været i slægtens eje siden 1801.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 610.000. Areal 60,4 ha., heraf tilkøbt 16,6 ha. Der er forpagtet 8,3 ha., 23 ha. er eng udlagt i græs. Stuehuset er opført 1907, kostald 1907 og ombygget til fedekreaturer 1980, slagte- svinestald opført 1922, løsdriftsstald 1973, lade 1907, maskinhus og garage 1907 og nyt maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 20 kalve- kvier, 40 ung- og småkvier samt 50 fedetyre af racen SDM. Planteavlen består af planter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri, køresiloer og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til ensilering.LÆGÅRDVEJ 6, HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566159.STEEN LAURIDSEN, stationsbetjent, født d. 26.-8.-1960, søn af Edith og Werner Lauridsen, Mejdal, gift med Jette Lauridsen, født d. 3.-4.-1966, datter af Esther og Jens Christian Lauridsen, Haurvig.J.L. er sikkerhedsrepræsentant ved DSB.S.L. er stationsbetjent i Holstebro. Han er medejer af minkfarmen ved Tvis Kloster. Han overtog gården d. 20.-7.-1987 fra Johanne Nielsen, Højslev.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 150.900. Areal 22,2 ha., heraf ca. 10. ha. eng.Stuehuset er opført 1977, kostald og lade tilbygget 1978. Gården drives med travheste og fjordheste, besætningen er på 2 travheste og 2 fjordheste. Planteavlen består af hvede og græs. Der er ingen maskiner på gården, som drives med hjælp fra maskinstationen. Der findes halmfyr samt solvarmeanlæg.MELLEMTOFTEN 1, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568141.BØRGE JENSEN, landmand, født d. 10.-8.-1931, søn af Dagny og Ejnar Jensen, Lem, gift med Anne Lise Pedersen, født d. 3.-4.-1933, datter af Ingrid og Helge Andreas Pedersen, Opperby Skole.A.J. har været på Jebjerg Ungdomsskole, hun har i 6 år ledet 4.H.-arbejdet i Lem.B.J. har kørt mælketankbil siden 1974, først til Brodahl og senere til Balling. Han overtog gården i december 1969 fra Kristian Strøm.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 197.100. Areal 13,3 ha.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1975, af øvrige bygninger er der kostald, svinestald, maskinhus og bilgarage. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, I mejetærsker, kortionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.MELLEMTOFTEN 4, "BREDAGERGÄRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568066.KRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1918, søn af Mathilde og Jens Kristian Christensen, Lem, gift med Elly Christiansen, født d. 14.-3.-1936, datter af Dagny og Aksel Christiansen, Krejbjerg.E.C. er hjemmehjælper ved Spøttrup Kommune.K.C. har været elev på Asmild Kloster Landbrugsskole. Hän overtog gården d. 10.-11.-1954 fra sin mor, Mathilde Christensen, Lem. Gården er en gammel slægts-



-320- gård, der har været i slægtens eje i over 100 år.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 375.100. Areal 25,6 ha.Stuehuset er opført 1908 med aftægtsbolig i den ene ende. Af andre bygninger findes kostald, vesthus og lade, der er restaureret 1946 samt roehus. Gården drives udelukkende med planteavl, efter besætningen blev sat ud i 1983/84. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed hjælp.MELLEMTOFTEN 7, "TRÆRUP", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560425.SVEND ERIK FALKENBERG, gårdejer, født d. 11.-10.-1956, søn af Johanne Pedersen, Glyngøre, gift med Inge Eskildsen, født d. 5.-4.-1958, datter af Dagny og Kristian Eskildsen, Breum.I.F. er sygeplejerske.S.E.F. har været på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Per Stamp, Lihme.Matr. nr. 2m m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 422.200. Areal 33,7 ha., heraf ca. 1 ha. eng.Stuehuset er ca. 100 år gammelt og gennemrestaureret omkr. 1978. I 1974 blev der opført maskinhus, ladebygning og staldbygning til svin; svinestald i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, grisene sælges som torvegrise, der produceret ca. 1.800 torvegrise årligt. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.MELLEMTOFTEN 12, "BAUNS- GÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560013.JENS TOFT TRÆRUP, gårdejer, født d. 7.-10.-1942, søn af Kirsten og Holger Trærup, Lihme, gift med Birte Husted, født d. 9.-10.-1941, datter af Marie og Bertel Husted, Stouby.J.T.T. har været elev på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Frode Baunsgaard, Vinderup. Han driver også gården "Kærgård", Amtsvejen 43, Lem, Brodahl.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 266.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha. ved jordfordeling.Stuehuset er opført 1974, lade og østrehus opført 1932 og ombygget 1979, maskinhus opført 1974 og ombygget 1988, halvtag opført 1972, farestald 1975, svinestald 1976, fravænningsstald 1979, goldsostald med fyrrum og lagerrum 1984. Gården drives med en svineproduktion bestående af 90 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 4 heste. Planteavlen består af ærter, raps og rajgræsfrø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg samt halmfyr. Desuden er der en vindmølle.



MOLLERUPVEJ 5, "MOLLERUPVEJ", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561122.NIELS BUNDGAARD MORTENSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1933, søn af Karen og Kristian Mortensen, Junget, gift med Elly Bundgaard, født d. 7.-4.-1941, datter af Kam- mila og Peder Bundgaard, Lem. N.B.M. har været i Skolenævnet, Skolekommissionen, Menighedsrådet samt en del år i Venstres bestyrelse. Han overtog gården d.
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Foto: KastruD Luftfoto.6.-8.-1968 fra Anna og Laust Godsk, Rødding.Matr. nr. 20a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 524.800. Areal 46,2 ha., heraf 10 ha. udlagt i græs.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1979, svinestald ombygget 1956, kostald ombygget og tilbygget 1972 samt lade opført 1900. Gården drives som alsidigt landbrug med ungkreaturer og slagtesvin. SDM-køerne blev sat ud i 1987. Planteavlen består af raps. Der findes 3 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Stuehuset opvarmes af staldvarmen. Der bruges maskinstation til høst. MOLLERUPVEJ 21, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561244. PETER MILTER JENSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1930, søn af Marie og Andreas Jensen, Mollerup, gift med Jytte Eriksen, født d. 19.-8.-1936, datter af Mary og Henry Eriksen, Fårup. P.M.J. har været næstformand i Rødding Husmandsforening. Han overtog gården i december 1961 fra Andreas Jensen, Mollerup.Ved overtagelsen var vurderingen 40.000. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1908.Matr. nr. 30b m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 280.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt va. 6,1 ha. Der er ca. 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1976, kostald omkring 1900, svinehus og lade 1912, kostald 1971 og ny lade 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15 kalvekvier, 15 ung- og småkvier samt 10 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.MOLLERUPVEJ 23, "SØGÅRD", RØDDING,7861 BALLING, tlf. 07- 561404.KIRSTEN KRØYER, født d. 20.-11.1940, datter af Agnethe og Hans Krøyer, Ikast, gift med Bjarne Germann Olsen, født d. 12.-4.-1937, søn af Lenia Elvira og Albert Germann Olsen.K.O. og B.O. er tekstilfabrikanter i Rødding. Gården blev overtaget



-322- i november 1970 fra Villy Bodilsen, Hem.Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 360.000. Areal 35,5 ha., der er bortforpagtet 15 ha. Der er 23,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og gennemrestaureret 1974, kostald opført ca. 1890, nyt tag 1960, lade 1890 nyt tag 1960, svinestald opført 1925, om- og tilbygget 1959, maskinhus opført 1900 og nyt maskinhus 1980. Oorden er bortforpagtet og engarealerne afgræsset med får. Besætningen består af 25 moderfår + lam.MOLLERUPVEJ 25, "SØVANG MOLLERUP", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561091.THEODOR NAUTRUP, gårdejer, født d. 23.-3.-1939, søn af Ellen og Agner Nautrup, Balling, gift med Martha Ibsen, født d. 31.-5.- 1945, datter af Fanny og Tage Ibsen, Balling.T.N. overtog gården i juli 1964 fra sin mor, Ellen Nautrup, Mollerup.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 340.000. Areal 32,2 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. i 1968 fraSøgård. Der er 15 ha. i forpagtning og der er 12,5 ha. udlagt i græs. Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1973, hestestald og vognhus bygget 1916, ombygget til sostald, kostald og svinestald opført 1955 og ombygget til grise 1979, sostald og lade opført 1977, fedestald 1978, maskinhus 1984 og værksted 1985. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, der produceres ca. 2.100 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps og fremavlskorn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 ajlebeholdere og en vindmølle på 55 KW. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MOLLERUPVEJ 26, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561080. TAGE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1937, søn af Mette og Peter Rasmussen, Durup, gift med Gunhild Madsen, født d. 22.-11.-1940, datter af Sofie og Alfred Madsen, Værum.T.R. overtog gården d. 8.-3.-1962 fra Jens Kristenesn, Volling. Matr. nr. 32a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 454.800. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 25ha. Der er 8 ha. i forpagtning. 6 ha. er udlagt i græs.Stuehuset er opført 1838 og ombygget 1973, kostald opført 1910 ombygget til ungdyrstald 1965, lade og svinehus opført 1925, svinehus 1969, kostald 1965, foderrum 1976, maskinhus og silohus 1984 samt gastæt silo 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med 36 årskøer, 20 kalvekvier, 30 ung- og småkvier samt 18 fedetyre af racen SDM og RDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der dyrkes en del ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Der bruges maskinstation til roer og ensilering.



-323-MOLLERUPVEJ 32, "LANGKJÆR- GÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 06-561472.CHRISTIAN HVID OLESEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1947, søn af Thea og Aksel Hvid Olesen, Feldingbjerg, gift med Jonna Nyman, født d. 16.-11.-1948, datter af Åse og Viggo Ny man, Rødding. C.H.O. er formand i Skolenævnet i Rødding Skole samt medlem af Skolekommissionen. Han overtog gården d. 18.-4.-1978 efter sin svigermor, Åse Nyman, Rødding. Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 1.920.000. Grundskyld 173.200. Areal 14,8 ha. Der er forpagtet 0,5 ha. der er 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1905 og restaureret i 1976, kostald opført 1962 og ombygget til grise 1969, 2 svinehuse, lade og garage opført 1905, sostald 1978, fedes vinestald 1982 samt maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift.NEDERMØLLEN 5, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564686.KRISTIAN BACH.K.B. ejer også gården Nedermøllen 7 og herunder omtales han. Han overtog gården i november 1984 efter Kjær Godsk, Jebjerg.Ejendomsskyld 402.000. Grundskyld 111.180. Areal 16,5 ha. Der er 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1850, svinestald og lade ligeledes 1850. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps, ærter, hvede og byg.NEDERMØLLEN 7, "NYGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564686. CHRISTIAN BACH, gårdejer, født d. 30.-4.-1955, søn af Rigmor og Niels Bach, Balling, gift med Dorthe Østergård Børsting, født d. 19.-5.-1955, datter af Niels Thordahl Børsting, Hindborg.K.B. er arkitekt og overtog gården i 1982 efter sin mor, Rigmor Bach. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1907.Matr. nr. 3a 3b m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 332.700. Areal 50 ha. Der er ca. 11 ha. skov og. eng.Stuehuset er opført 1907, kostald og lade ligeledes 1907. Gården drives med planteavl, bestående af raps, ærter, hvede og byg. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft. NITTRUPVEJ 1, "NITTRUPGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07564071.KNUD HØSTGAARD MØLLER, gårdejer, født d. 26.-9.-1931, søn af Margrethe og Peder Høstgaard Møller, Balling, gift med Ellen Bøgedal, født d. 21.-6.-1931, datter af Signe og Harald Bøgedal, Hundsbæk.K.H.M. har i 13 år været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sin far, Peder Høstgaard Møller.



-324-Gården har været i slægtens eje siden 1784, da gården blev købt af Simon Mogensen, der købte gården af Mogens Mogensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 3.150.000. Grundskyld 808.600. Areal 59,5 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha. beliggende Nørregade, Balling. Der er 1,5 ha. tilplantet med træer samt 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1963. Gårdens udhuse nedbrændte i 1963 og avlsbygningerne blev flyttet nord for stuehuset. Der blev bygget stald og lade, stalden blev tilbygget med løsdrift til køer i 1968, 1979 ombygget til søer og slagtesvin. Desuden blev der bygget plansilo til korn og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der opfedes ca. 2.000 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Desuden er der en fedekvægsbesætning på 15 køer og 1 tyr + opdræt af racen Limousine. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat en fast medhjælp.NITTRUPVEJ 11, "GRANSBJERGGÅRD", OTTING, 7861 BALLING.PER SØNDERGÅRD, gårdejer.P.S. overtog gården i 1977 fra sin far, der havde købt den i 1934.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 393.600. Areal 31,2 ha.Såvel stuehus som udbygninger er opført 1906. Gården drives med planteavl sammen med ejendommen Rude Møllevej 68, V. Dølby i Fjends Kommune, hvor ejeren bor. Salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter.NITTRUPVEJ 12, "BREMGÄRD", OTTING, 7861 BALLING.ALFRED BRUNSGÄRD, gårdejer, født d. 16.-5.-1963, søn af Connie og Jens Christian Brunsgård.A.B. overtog gården i april 1984 fra sin far, Jens Christian Brunsgaard, Lille Ramsing.Gården drives sammen med Ramsinggård.Matr. nr. 5b 10a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.00. Grundskyld 917.700. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestauret 1986. Der findes ingen avlsbygninger. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af ærter, rajgræs, byg, hvede og raps.NORDENTOFT 1, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560063.ERIK SMEDEMARK, gårdejer, født d. 8.-3.-1913, søn af Mariane og Andreas Smedemark, Lihme, gift med Edith Pedersen, født d. 3.-12.-1930, datter af Edel og Magnus Pedersen, Ramsing.E.S. har været elev på Ollerup Højskole samt på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.-12.-1957 efter sin far, Andreas Smedemark, Lihme. Gården er udstykket fra Kås omkring 1912 og har været i slægtens eje siden.Matr. nr. Ir m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 190.800. Areal 19 ha.Stuehuset er opført 1911, kostald, svinestald, lade, hestestald og hønsehus ligeledes fra 1911. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift.



NORDENTOFT 3, "VIRKELYST", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07- 560038.KRISTIAN GADE PEDERSEN, husmand, født d. 3.-4.-1928, søn af Kirstine og Jens Peder Pedersen, Sdr. Lem, gift med Grethe Ibsen, født d. 17.-11.-1933, datter af Johanne og Karl Ibsen, Nr. Søby. K.G.P. overtog gården d. 2.-4.-1954 efter Kristian Jensen, V. Lem. Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 73.000. Areal 6,55 ha.
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1975, lade opført 1950, kostald ogStuehuset er opført 1906 og restaureret maskinhus 1972. Jorden er lejet ud. NORDENTOFT 6, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560101.HANS ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1931, søn af Alma og Johannes Hansen, Albæk, gift med Signe Baunsgaard Jacobsen, født d. 22.-4.-1934, datter af Stinne og Marinus Jakobsen, Lihme.H.E.H. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Hani- bal Andersen, Egebjerg.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld2.050.000. Grundskyld 648.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 44 ha., som stammer fra 3 naboejendomme. Der er 3 ha. rørsump.Stuehuset er opført 1974, svinestald 1965, maskinhus 1972 og maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NORDENTOFT 9, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560180.ERNST KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1952, søn af Ragnhild og Poul Kristiansen, Lihme. E.K. har været på Borris Landbrugsskole samt på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1987 fra sin far, Poul Kristiansen, Lihme. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1904.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 1.040.000. Grundskyld 126.900. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha., som er en naboejendom købt i 1987. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 135.900. Gården er beliggende Kåsvej 32. Der er forpagtet 1,5 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1963, hvor det gamle stuehus blev ombygget til svinehus. Ko-



-326- stald opført 1951, maskinhus 1956, lade 1961 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med 22 årskøer, 10 kalvekvier, 12 ung- og småkvier samt 10 fedetyre, alle af racen SDM. Der produceres 225 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 etkornssåmaskine samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NORDENTOFT 11, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560188.JENS KRISTIAN STEPHANSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1928, søn af Jensine og Jens Stephansen, Landting Mark, gift med Gunhild Kristensen, født d. 18.-11.-1928, datter af Marie og Andreas Kristensen, Bredholt.G.S. har været på Krabbesholm Højskole.J.K.S.overtog gården d. 11.-6.-1953 fra Johannes Astrup, Lem.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 103.500. Areal 10,8 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha.Stuehuset og udbygningerne er opført 1934 efter en brand, hvor hele ejendommen nedbrændte. Kostalden blev tilbygget i 1951 og 1960, laden ombygget til kreaturer 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 12 årskøer, 4 kalvekvier, 14 fedekalve og tyre, alle af racen SDM. Desuden er der 6 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NORVEJ 1, "HØJGÅRD", FRAM- MERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581166.HANS PETER VESTERGÅRD, gårdejer, født 13.-7.-1943, søn af Dorthe og Povl Vestergård, Oddense, gift med Anna-Lise Pedersen, født d. 14.-11.-1950, datter af Eva og Aksel Pedersen, Frammerslev.A.L.V. er sygeplejerske.H.P.V. overtog gården d. 15.-8.- 1971 fra Oluf Simonsen.Matr. nr. Ij 6a 9c 10a. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld437.400. Areal 36,7 ha. Der er forpagtet 5 ha., 1 ha. er eng.Stuehuset er opført 1870, alle udhuse er nyopført efter brand i september 1972, der er følgende bygninger: kostald 1972, lade 1974, maskinhus 1976, foderhus 1978, maskinhus 1982 samt gylletank 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 64 årskøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 finsnitter, 1 gyllevogn, 1 roeoptager samt 2 gylletanke. Der er ansat 1 fodermester.



NORVEJ 2, "FRAMMRSLEVGÅRD", FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581010.HANS JØRGEN FRANDSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1943, søn af Kirstine og Aksel Frandsen, Fram- merslev, gift med Bodil Grundvad, født d. 22.-10.-1946, datter af Jytte og Søren Nielsen, Hjerk. B.F. er sygeplejerske.H.J..F. overtog første halvpart af gården i 1968 og sidste halvpart i 1978, efter sin far Aksel Frandsen.

-327-

Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 5.200.000. Grundskyld 1.224.000. Areal 91,3 ha. Der er 3 ha. skov, 4,5 ha. våd eng.Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1985, hestestald og garage opført 1935, 2 fedestald 1972 og 1973, halmlade 1973, farestald og 4 klimastalde 1979, goldsostald 1981, korn- og halmlade 1985. Gården drives med en svineproduktion på 180 MS-års- søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt halmfyr. Der er ansat 1 medhjælper.

Stuehuset er opført 1941, Gården drives udelukkende
750.000.9,1 ha.lade 1914, lagerrum 1963, med en planteproduktion,

NORVEJ 5, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581183.KRISTIAN SNOGDAL, landmand, født d. 5.-6.-1940, søn af Anna og Frode Svendsen, Spjald, gift med Sigrid Bendtsen, født d. 28.-12.-1943, datter af Valborg og Peder Bendtsen, Sønder Nissum.K.S. er i bestyrelsen for Oddense-Ot- ting Lokalforening samt i bestyrelsen for salgsforeningen Gasa i Holstebro. Han overtog gården d. 15.-7.-1969 fra Åge Nielsen, Ledøje.Matr. nr. 4b m.fl. EjendomsskyldGrundskyld 150.000.vaske- og pakkerum bestående af tidlig
Areal1965. modnekartofler, gulerødder og hvidkål. Der findes 1 traktor, markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift, desuden findes halmfyr. Gården drives som et familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NORVEJ 8, "RIISGÅRD", FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581314.NIELS PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1952, søn af Eva og Aksel Pedersen, Frammerslev, gift med Åse Henriksen, født d. 31.-5.1964, datter af Annemarie og Svend Henriksen, Harre.Å.P. er butiksassistent.N.P. overtog første halvpart af gården i 1975 og sidste halvpart



-328- i 1983 fra sin far, Aksel Pedersen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 3.200.000. Grundskyld 1.300.000. Areal 85 ha. Der er 9 ha. eng, 2 ha. skov og andre arealer 3 ha.Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1985, lade opført 1920, kostald ca. 1940, svinestald 1960, svinestald 1975, gastæt silo og lade 1978, maskinhus 1965, ajlebeholder og møddingsplads 1987. Gården drives med en svineproduktion bestående af 70 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionen består af raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og halmfyr. Desuden er N.P. medejer af en 75 KW vindmølle, der er opstillet på gården. Gården drives med sæsonhjælp.NORVEJ 9, "VIRKELYST", FRAM- MERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581178.HANS MATHIAS JENSEN, landmand, født d. 6.-6.-1927, søn af Jensine og Harald Anton Jensen, Lindbjerg, gift med Anna Margrethe Jensen, født d. 1.-10.-1931, datter af Agnes og Kristian Jensen, Ejsing.A.M.J. er nattevagt på Rødding Plejehjem.H.M.J. overtog gården d. 15.-3.- 1954 fra Kristian Mikkelsen, der byggede gården i 1924.Matr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 104.200. Areal 9,1 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha.Stuehuset er opført 1924, stald 1924, ombygget og udvidet 1965, maskinhus opført 1971, svinehus 1975 udvidet med roe og traktorhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 17 årskøer, 7 kalvekvier, 6 småkvier og 14 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 5 får. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. NORVEJ 10, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581160. HANS VESTERÅRD FREDERIKSEN, landmand, født d. 11.-10.- 1940, søn af Ragnhild og Svend Frederiksen, Frammerslev, gift med Margit Vinkler, født d. 11.-8.1941, datter af Eva og Christian Vinkler, Sunds.H.V.F. er inseminør. Han overtog gården d. 1.-11.-1976 fra sin far, Svend Frederiksen, Frammerslev. Nuværende ejer er 4. gene-ration på gården, der kan føres tilbage til 1700-taIlet i slægtens eje. Før 1880 var der smedie på gården og samtidig fungerede smeden som færgemand. De vejfarende kunne således råbe smeden op fra den modsatte side af åen, som løber umiddelbart nord for gården. Efter datidens forhold var der meget trafik over åen, idet vejen, der går forbi gården, er gammel hovvej for hovbønder til Bajlumgård.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 118.700. Areal 11 ha. Der er 2,5 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1916, kostald og lade ligeledes fra 1916. Gården drives som alsidigt landbrug med kreaturer og grise. Besætningen består af 4 ammekøer med



-329- kalve af blandet race. Planteavlen består af ærter, hvede, byg og raps. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NORVEJ 12, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581307. SVENNING SØRENSEN, landmand, født d. 22.-9.-1948, søn af Karen og Søren Sørensen, Oddense, gift med Margit Bilstrup, født d. 28.-1.1956, datter af Elly og Peder Bilstrup, Ry.M.B. er smørrebrødsjomfru.S.S. er formand for Sallingsund Dykkerklub og overtog gården d. 1.-4.-1977 fra sin mor, Karen Sørensen, Balling.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 197.400. Areal 17,4 ha. Der er 1,4 ha. skov og eng, hvor der er juletræsproduktion.Stuehuset er opført før 1800 og gennemrestaureret over 7 år, færdig i august 1987, kostald opført 1951, ombygget til fravænningsstald 1977, lade opført omkr. 1900, sostald og gylletank 1977 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 110 SPF-årssøer, grisene sælges som torvegrise. Desuden findes der 7 får. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gastæt silo samt genvindingsanlæg for varme. Gården drives delsvis med fremmed arbejdskraft.NORVEJ 13, "ØSTERVANG", NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563053.JENS CHRISTIAN HAUGAARD, gårdejer, født d. 16.-2.-1922, søn af Pouline og Jens Hougaard, Søndergård, gift med Inger Ladefoged, født d. 14.-1.-1926, datter af Mette og Jens Peter Ladefoged, Thorum Præstegård. I.H. er uddannet sygeplejerske. J.C.H. overtog gården d. 9.-4.-1963 fra Julius Thomsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 703.500. Areal 66,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er ca. 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1883. Gården er opført efter brand i 1927 med kostald, lade og svinestald, rundstald opført 1973 og maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion. Planteavlen består af raps, ærter og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri og halmfyr. Gården drives med en deltids ansat.NORVEJ 14, "NYGÅRD", FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581155.LAURITS BERTELSEN, husmand, født d. 31.-3.-1918, søn af Mette Kirstine og Niels Norrisgård Bertelsen, Risum, gift med Dagny Vera Hejlskov, født d. 12.-5.-1932, datter af Kristine og Peder Hejlskov, Halskov.



-330-L.B. overtog gården d. 1.-11.-1960. Ejendommen er udstykket fra Risgård i Fram- merslev i 1959 og bygget 1959 og 60.Matr. nr. 3f. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 124.800. Areal 8,2 ha.Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1970, stald og lade opført 1959 lade ombygget til svinehus 1982, garage opført 1962, hønsehus 1965 og staklade 1968. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, der leveres ca. 225 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 2 traktorer og plantørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NORVEJ 16, "NORSGÄRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-561460.BØRGE NIELSEN, er omtalt under Borgen 4, Spøttrup.B.N. overtog gården d. 1.-4.-1981 efter Lilly Thorsen, Krejbjerg. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1880.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha. Der er 1,5 ha. plantage. Stuehuset er opført 1849 og fik nyt tag i 1960, udhusene nedbrændte 1983 på nær s vinestalden, og de blev genopført med stald og lade 1984. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps, byg, hvede og rug. Der er maskinfælles- skab med ejerens anden gård, Borgen 4.NORVEJ 17, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563190.HENNING VESTERGAARD, gårdejer, født d. 5.-2.-1953, søn af Else og Niels Vestergaard, Hem, gift med Kirstine Kåstrup, født d. 21.-6.-1958, datter af Andrea og Niels Kåstrup, Krejbjerg.K.V. er sygeplejerske.H.V. overtog gården d. 1.-9.-1985 fra sin svigerfar, Niels Kåstrup, Krejbjerg.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 372.000. Areal 32,5 ha. Der er 19,8 ha. i forpagtning og 8 ha.eng.Stuehuset er opført 1928, lade 1880, svinehus 1952 og 1960 samt stald 1960. Gården drives med en svineproduktion bestående af 55 MS-årssøer, der sælges ca. 300 torvegrise årligt, resten opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.

Matr. nr. 5d. Ejendomsskyld 960.000.

NORVEJ 18, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563093. LAS AAGE NIELSEN, husmand, født d. 16.-11.-1939, søn af Laura og Jens Peter Nielsen, Skørping, gift med Ellen Frærup, født d. 12.-11.-1939, datter af Olga og Mads Frærup, Vester Lem.L.N. overtog gården d. 1.-10.-1965 fra Sara og Peter Nielsen, Resen. Gården er udstykket fra Enghavegård i 1939.Grundskyld 136.500. Areal 13 ha.Stuehuset er opført 1939, tilbygget og restaureret 1975, stald opført 1939 og udvidet



-331- 1966, lade ombygget til stald 1975 og maskinhus opført 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med 22 årskøer, 11 kvier, 7 fedetyre og 14 småkalve, alle af racen SDM. Desuden er der 4 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NORVEJ 20, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563069.JOHANNES HANSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1942, søn af Kirstine og Anders Peder Hansen, Hjerk, gift med Tove Toft, født d. 18.-7.1944, datter af Anna og Kristian Toft, Ejerslev.T.H. er pædagogmedhjælper.J.H. overtog gården d. 13.-5.-1965 fra Gunnar Bligård, Rærup.Matr. nr. 5e. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 184.000. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 11 ha. og 11 ha. er i forpagtning.Stuehuset, stald og lade er opført 1939, som statsejendom. Svinehus opført 1964, lade ombygget til kostald 1970, roe- og maskinhus opført 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15 kalvekvier, 15 småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Desuden er der 14 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, genvindingsanlæg for varm og køresilo til ensilage samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, som drives uden fremmed arbejdskraft. NORVEJ 22, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563064. JENS PEDER SØRENSEN, landmand, født d. 19.-2.-1922, søn af Inger og Poul Sørensen, Hjerk.J.P.S. overtog gården d. 25.-11.- 1950 fra Ernst Sørensen.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 83.600. A- real 12 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha.Stuehuset er opført 1956 og tilbygget 1973, kostald opført1952, lade 1961 og maskinhus 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med 10 årskøer, 18 kvier, 2 fedetyre, alle af racen SDM. Der er 2 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 10 bistader. Der findes markvandingsanlæg, men ellers drives den med hjælp fra maskinstation.NORVEJ 24, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563056.BENNY BALLING CHRISTIANSEN, traktorfører, født d. 3.-10.-1958, søn af Nanny og Niels Christiansen, Hindborg, gift med Lotte Sieg, født d. 2.-2.-1961, datter af Signe og Thomas Sieg, Lundbro. L.S.C. er fysioterapeut.B.B.C. er traktorfører, han over



-332- tog gården d. 1.-8.-1985 fra Lisbeth Jensen, Grundvad.Matr. nr. 2h 6d 131. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 26.500. Areal 2,1 ha.Stuehuset er opført 1920 og restaureret i 1970'erne, hestestald og halmlade opført 1920. Gården drives som hobby landbrug med en enkelt jysk hest, der har været udstillet på ungskuet i Herning.NORVEJ 28, "ANDRUPGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563141.JENS KNUDSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1943, søn af Johanne og Kresten Knudsen, Ikast, gift med Bodil Fisker, født d. 25.-12.-1944, datter af Valborg og Normann Fisker, Silkeborg.J.K. overtog gården d. 1.-10.-1971 fra Laust Ladefoged, Dølby.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.850.000. Grundskyld 953.700. Areal 79,6 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1852, desuden er der 3 stalde, lade og maskinhus. Gården drives med en kødkvægbesætning bestående af 28 ammekøer + opdræt, alle af racen Limousine. Planteavlen består af ærter, raps, byg, hvede og frøavl. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, tørreri til 2.400 tdr. og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NORVEJ 30, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563054.ASGAR KRISTIAN FODGAARD- JENSEN, gårdejer, født d. 29.-3.- 1936, datter af Dagny og Aage Jensen, Egebjerg, gift med Gerda Nikoline Fodgaard, født d. 24.-2.- 1937, datter af Inger og Asbjørn Fodgaard, Hjerk.A.K.F.J. overtog gården d. 31.-10.- 1964 fra Emil Mark Pedersen. Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 178.600. Areal 17,5 ha. Der er forpagtet 13 ha. og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, stald og lade 1938, udvidet og tilbygget 1976 med spaltestald, gylletank 1980 og maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 35-40 årskøer, 40 kvier og 30 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft. NYHOLMVEJ 1, "NYHOLM", HÄ- SUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-564656. BENT SØNDERGAARD, proprietær, født d. 23.-2.-1957, søn af Ida og Valdemar Søndergaard, Fårtoft, bor sammen med Gunhild Vester, født d. 29.-7.-1956, datter af Birthe og Jens Martin Vester, Thorup.G.V. er laborant.B.S. overtog gården d. 1.-1.-1987 efter i 6 år at have haft halvpart sammen med sin søster, Anna Mikkelsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 3.800.000. Grundskyld 1.372.200. Areal 106 ha. Der er ca. 20 ha. eng.



-333-Stuehuset er opført 1803 og restaureret 1976, kostald og lade opført 1952, ombygget til svinestald 1970, svinestald af ældre årgang, svinehus opført 1974 samt maskinhus 1952. Gården drives med en svineproduktion, bestående af søer og slagtesvin. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer samt gennemløbstørreri. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.NYHOLMVEJ 2, "VELLUMGÅRD", HÅSUM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 564131.SVEND AAGE LUND, gårdejer, født d. 9.-6.-1922, søn af Kamilla og Aage Lund, Slagelse, gift med Anne Bundgård, født d. 28.-8.-1921, datter af Kirstine og Alfred Bundgård, Vellumgård.S.L. er cand.agro. Han overtog gården d. 1.-4.-1957, efter at have haft den i forpagtning fra 1951. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1889.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 966.100. Areal 70 ha., der er 12 ha. skov.Stuehuset er fra 1807. Udhusene er opført efter brand 1890. Kostald ombygget til fedesvin i 1960'erne, heste- og kreaturstald 1899, ombygget til sostald i 1960'erne, lade opført 1890, ombygget i 1950'erne, maskinhus fra 1930'erne samt 1976, medhjælperbolig opført 1890 og restaureret 1970. Gården drives med en svineproduktion på 50 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri samt halmfyr. Gården drives med 1 gift medhjælper.NYHOLMVEJ 7, VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564130.EJNER BØNDING, landmand, født d. 7.-8.-1924, søn af Kristian Bønding, Skive, gift med Anna Pedersen, født d. 27.-3.-1933, datter af Alfred Pedersen, Grove.A.B. arbejder på gartneri i Balling.E.B. overtog gården d. 17.-3.-1957 fra Peter S. Pedersen, Balling. Matr. nr. 2m m.fl. Ejendomsskyld460.000. Areal 6,5 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, lade 1912 og lade 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med 5 kvier af blandet race. Der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteavlen består af byg, ærter og raps. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden brug af fremmed arbejdskraft.NYHOLMVEJ 9, "DOKTORBOLIG", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564139.CHRISTIAN BØRSTING REFSGAARD, omtales under Refsgårdvej 4, Volling.C.B.R. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra Marie Jakobsen. Nuværende ejer er 3. generation der ejer gården, der i gamle dage var lægebolig, derfra stammer navnet. Først i 1950'erne var der friskole her.Matr. nr. 1c 2p m.fl. Areal 7 ha., heraf tilkøbt ca. 2,5 ha.Stuehuset er opført 1892, stald og maskinhus 1959 og lade 1892. Gården drives



-334-udelukkende med planteavl sammen med gården "Refsgård".NYHOLMVEJ 11, "GADEGÅRD", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564200.NIELS BENGAARD ESPERSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1942, søn af Else og Anders Espersen, Volling, gift med Hanne Goul Jensen, født d. 8.-2.-1946, datter af Jenny og Poul Jensen, Vester Dølby.H.G.E. er damefrisør.N.B.E. overtog gården d. 18.-4.- 1970 efter Erik Bengård Espersen.Matr. nr. 16bc m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 187.100.Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1920, om- og tilbygget 1977, kostald opført 1934 og ombygget til grise 1970, 5 svinestalde opført 1971, 1974, 1976 og 1978, maskinhus 1976 og 1985, lade 1900 og bilgarage 1978. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps. Der findes 1 traktor, gylletank, portionstørreri samt siloer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NYHOLMVEJ 15, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564090.HOLGER ANDERSEN, boelsmand, født d. 4.-1.-1917, søn af Inge Marie og Anders Andersen, Hem, gift med Klara Strøm, født d. 15.-7.-1933, datter af Ingeborg og Hans Strøm, Fuur.H.A. overtog gården d. 10.-8.-1958 fra Viggo Sigh, Durup.Matr. nr. 2r m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 83.300. Areal 6,5 ha., heraf tilkøbt ca. 1 ha. I 1965 blev der frasolgt 1,5 ha. Der er ca. 1 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1917 og restaureret flere gange, sidst i 1987. Kostald opført 1917, ladens alder er ukendt, maskinhus opført 1977 og 1985, desuden er der staklade opført 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 6 årskøer, 2 kalvekvier, 3 småkvier og 3 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 60 høns. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 enkornssåmaskiner samt alt i moderne landbrugsmaskiner. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NYHOLMVEJ 16, "KIRKEGÅRD", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564392.ERIK BENGÅRD ESPERSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1935, søn af Else og Anders Espersen, Volling.E.B.E. er formand for Venstres Samarbejdsudvalg i Spøttrupvej Kommune. Han overtog gården d. 18.-4.-1970 fra sin far Anders Espersen, nuværende ejer 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden ca. 1900.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld ca. 430.000. Areal 33 ha. Der 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1844, kostald og lade 1900, kostald 1963, ombygget til svinestald 1977, svinestald opført 1953 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvine- produktion på ca. 800 stk. årligt. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



NYHOLMVE3 18, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564278.BENT PEDERSEN, landmand, født d. 25.-8.-1937, søn af Ida og Aage Pedersen, Vester Balling, gift med Grethe Præst, født d. 25.-2.-1940, datter af Kristine og Kristian Præst, Rettrup.G.P. har været beskæftigelsesvejleder ved Spøttrup Kommune, hun har i flere år været i bestyrelsen for Skiveegnens 4H og formand for 4H i region Viborg.
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B.P. er konstistueret formand for Husmandsforeningen Fremad. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra Arne Kristensen, Oddense.Matr. nr. 2r m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 161.300. Areal 16,9 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha.Stuehuset er opført 1922, stald 1922, om- og tilbygget 1966, maskinhus opført 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med 17 årskøer, 4 ungkvier, 4 småkvier og 13 fedetyre, alle af racen RDM. Der opfedes ca. 225 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NÆSBÆKVE3 4, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564006.KRISTIAN SØRENSEN GOUL, gårdejer, født d. 7.-3.-1920, søn af Kirstine og 3ens Sørensen Goul, Brøndum, gift med Helga Andersen, født d. 15.-8.-1918, datter af Kirstine og Olaf Andersen, Hindborg.K.S.G. har været formand for Salling Landboforening fra 1972-1980 samt i Danske Landboforeningers bestyrelse fra 1979-1981. Han overtog gården d. 1.-10.-1941 fra Magnus Dalgaard.Matr. nr. 2. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 755.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, sidst i 1984, kostald opført 1918 ombygget 2 gange, sidst i 1977 til grise, svinehus opført 1973 og 1978, halmlade 1976, maskinhus 1950, lade ombygget 1984 til løbestald og gastæt silo opført 1970. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo til 2.800 tdr. samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 fast medhjælp.NÆSTILDVE3 5, NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581384.OLE KOLDING, gårdejer, født d. 27.-7.-1951, søn af Emma og Henry Kolding, Nautrup, gift med Aase 3ensen, født d. 27.-1.-1953, datter af Astrid og 3ohannes 3en- sen, Durup.O.K. overtog gården d. 1.-4.-1979 fra 3akob Østergaard Larsen, Oddense.



-336-Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 412.000. Areal 28 ha. Der er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1864, vesterhus 1864, lade ca. 1930, kostald 1961, ombygget til svinestald 1979, sostald opført 1981 og maskinhus 1987. Gården drives med en SPF-slagesvineproduktion på ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. På gården, hvorfra der drives en del maskinstationsarbejde, er der følgende maskiner: 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, 2 slamsugere, 1 halmpresser, 1 halmsnitter, møgspreder, kalkspreder, marksprøjte og 3 tipvogne. Der er ansat 1 fast medhjælp.NÆSTILDVEJ 8, "ALLEGÅRD", NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07- 581248.JENS JØRGEN POULSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1929, søn af Dorte og Søren Poulsen, Oddense, gift med Birgit Kristensen, født d. 18.-10.-1935, datter af Asta og Karl Kristensen, Vium Tinggård. B.P. er uddannet sygeplejerske.J.J.P. er statseksamineret ejendomsmægler og medejer af firmaet "Poulsen og Vester". Han overtog gården d. 1.-1.-1957 fra sin mor Dorte Poulsen. Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 3.400.000. Grundskyld 1.095.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 43 ha.Stuehuset er opført 1977, kostald opført 1961 og ombygget til maskinhus 1977, hvor der også blev bygget lade. Gården drives udelukkende med ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer samt plansilo til 4.000 tdr. korn. Gården drives med hjælp fra maskinstation. NÆSTILDVEJ 10A, "ENGTOFT", KÅSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07- 581098.JENS HALBORG KJÆRULFF, landmand, født d. 11.-7.-1929, søn af Karen Marie og Magnus Kjærulff, Balling, gift med Esther Sigård Thorsen, født d. 15.-4.1933, datter af Marie og Otto Thorsen, Balling.E.S.K. er hjemmehjælper ved Spøttrup Kommune.J.H.K. overtog gården d. 1.-4.- 1956 fra Arne Mortensen, Harre.Matr. nr. 5i 5k m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 170.000. Areal 19,9 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha. Der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1936 og moderniseret 1965, kostald opført 1936, svinehus 1964 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med 13 årskøer, 5 kalvekvier, 8 løbekvier, 4 småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Desuden en slagtesvineproduktion på 60 stk. af gangen. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



NÆSTILDVEJ 11, NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581168.KRISTIAN VISTI KRISTENSEN, tømrermester, født d. 2.-6.-1950, søn af Vera og Svend Åge Kristensen, Bøstrup, gift med Jytte Bertelsen, født d. 12.-12.-1953, datter af Marie og Bent Bertelsen, Vinkel.J.K. er kontoruddannet, men arbejder nu i sin mands firma. K.V.K. overtog gården d. 1.-5.-1974 fra Jens Jørgen Poulsen, Oddense.
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Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 2o. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 49.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført 1928, ombygget og moderniseret 1980, stald opført 1928, lade 1956 og svinestald 1972, de 2 sidstnævnte er ombygget til værksted og lager. Bedriften drives med fabrikation af døre og vinduer. Jorden blev frasolgt i 1974.NÆSTILDVEJ 12, "NYGÅRD", NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581236.NIELS HEJLSKOV, gårdejer, født d. 29.-1.-1953, søn af Else og Jakob Hejlskov, Vester Lyby, gift med Inge Sundgaard, født d. 4.-8.1957, datter af Anna og Harald Sundgaard, Nr. Lem. I.H. er sygeplejerske på Skive Sygehus.N.H. overtog gården i august 1982 fra Maja Jepsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 193.800. Areal 15,5 ha. Der er8,5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1935, kostald 1935 og ombygget 1987 til svinehus, lade og maskinhus opført 1935, svinehus 1961 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 250 svin af gangen. Planteavlen består af ærter. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NÆSTILDVEJ 13, NÆSTILD, 7870 Roslev, tlf 07-581172.VAGN MORTENSEN, husmand, født d. 2.-12.-1927, søn af Olette og Peter Mortensen, Sjørup, gift med Eli Hansen, født d. 19.-1.-1934, datter af Bolette og Hans Hansen, Oddense.V.M. overtog gården d. 1.-10.-1956 fra Kristian Bisgaard.Matr. nr. 6q m.fl. Ejendomsskyld 360.000. Grundskyld 94.200. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha. 2 ha. græs er i forpagtning. 1,5 ha. er skov.Stuehuset er opført ca. 1880, stald 1929, lade 1880 og ombygget 1929, maskinhus opført 1967 og kalve- og hønsehus 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 4 kalvekvier, 10 småkvier og 8 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



-338-NØRHEDE 1, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560070.KRISTIAN SØRENSEN, landmand, født d. 7.-3.-1918, død d. 11.-7.- 1983, søn af Signe og Søren Sørensen, Nr. Lem, gift med Gerda Pedersen, født d. 22.-1.-1919, datter af Nikoline og Johan Pedersen, Iglsø.K.S. overtog gården d. 15.-8.-1946 fra Viggo Trustrup, Vester Lem. Matr. nr. le m.fl. Areal 11,1 ha. Stuehuset er opført 1916, tilbygget og moderniseret 1969, kostald, svinestald og lade opført 1916, lade tilbygget1948, hønsehus, maskinhus og garage opført 1958. Jorden er udlejet.NØRHEDE 5, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560326.ANDERS NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1938, søn af Amalie og Jens Nielsen, Vridsted, gift med Lilly Billeskov, født d. 23.-2.- 1951, datter af Martine og Robert Billeskov, Ørre.A.N. overtog gården d. 11 .-6.-1975 fra Gert Jensen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 111.500 A- real 23 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. Der er forpagtet 11 ha. Der er ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1900, kostald ca. 1900 og tilbygget 1978, lade opført 1973 og 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 11 kalvekvier, 23 ung- og småkvier samt 15 fedetyre af racerne RDM, SDM og Jersey. Der findes 2 traktorer, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NØRREGADE 73, "BALLINGGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564301.OLE IBSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1941, søn af Fanny og Tage Ibsen, Balling, gift med Elsebet Mousten Bak, født d. 9.-6.-1946, datter af Stinne og Marinus Bak, Krejbjerg.E.M.I. er børnehaveklasseleder på Oddense Skole, hun ejer desuden "Kærgård", Buksager 4, Krejbjerg.



-339- 0.1. er medlem af Spøttrup Kommunalbestyrelse, valgt af det Raddikale Venstre. Han driver en murermesterforretning i Balling. Han overtog gården i 1977 fra Esper Olesen, Balling.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 165.100. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 3,5 ha. eng i Vester Balling.Stuehuset er fra 1980, stald og lade 1890. På gården er der 10 kreaturer, krydsninger mellem Limouise og Hereford, desuden er der lidt grise. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor samt maskiner til gårdens drift, den drives med hjælp fra naboen.NØRREGÅRDVEJ 3, "GROVE NØRGÅRD", GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07-564027.ANTON JENSEN GLUD, gårdejer, født d. 14.-10.-1918, søn af Else Marie og Jens Peter Glud, Grove, gift med Mette Jensen, født d. 6.-4.-1922, datter af Kirstine og Jens Jensen, Lihme.A.J.G. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin far Peter Glud, nuværende ejer er 4. generation på gården. Han ejer desuden "Koldkærgård", Skivevej 59.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundsskyld 564.000. Areal 49,5 ha., i 1954 blev der frasolgt 28 ha., hvor Valdemar Glud byggede en ny gård. Der er ca. 4,5 ha. eng og bakker.Stuehuset er opført 1848, kostald og lade ligeledes 1848, svinehus bygget senere og ombygget flere gange, maskinhus opført 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 45 årskøer, 20 kalvekvier, 40 småkvier, 30 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 14 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til 3.000 tdr. og halmfyr, som bruges til korntørring. Der er ansat 1 fodermester og 1 karl.NØRREGÅRDVEJ 4, "MELGÅRD", GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 564292.KNUD LAUSTSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1945, søn af Harald Laustsen, Hindborg, gift med Else Marie Kjærgaard Pedersen, født d. 15.-3.-1952, datter af Evald Pedersen, Boddum. E.M.K.L. er kontorassistent.K.L. er tankvognchauffør. Han overtog gården d. 1.-10.-1971 fra Aksel Dath, Balling.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 342.000. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1976, svinestald og maskinhus 1951. Gården drives med en svineproduktion bestående af søer og slagtesvin. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



N0RREGÄRDVEJ 6, "SOFIESMIN- DE", GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07-564038.LAUST STÆRDAHL NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1940, søn af Petra og Johannes Nielsen, Grove, gift med Dorthe Goul Justesen, født d. 2.-7.-1942, datter af Sofie og Mikael Justesen, Resen.L.S.N. overtog gården i august 1970 efter sin svigerfar Mikael Justesen, Resen. Gården har væ
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ret i slægtens eje siden 1832 og måske længere.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 1.006.600. Areal 69,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. eng beliggende i Estvad, Fjends Kommune. Grundværdi 40.000. Stuehuset er opført 1898, udbygningerne blev opført efter brand i 1936 med kostald, lade, heste- og svinestald. Kostalden blev ombygget til svinestald 1974, maskinhus opført 1975 og ny svinestald 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.800 stk. årligt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til 2.700 tdr. samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NØRREMARKEN 3, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561370. VERNER NIELSEN, gartner, født d. 20.-2.-1941, søn af Lis og Arnold Nielsen, Rødding, gift med Karen Marie Jensen, født d. 6.-6.-1944, datter af Elna og Ernst Jensen, Skive.V.N. overtog jorden i 1967 fra sit fødehjem, Nørremarken 5, Spøttrup.Matr. nr. lae m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld ca. 50.000. Areal 1 ha.Stuehuset er opført 1968 og tilbygget 1976, drivhuse opført 1967, 1970 og 1976 samt pakkerum 1969. Gården drives som blomstergartneri, der sælges afskårne blomster. Der findes 1 traktor, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, bl.a. mørklægnings- og lysanlæg i drivhusene.NØRREMARKEN 5, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561261.BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-6.1934, søn af Lis og Arnold Nielsen, Rødding, gift med Lith Nielsen, født d. 8.-11.-1940, datter af Dorthea og Viggo Nielsen, Nr. Lem.L.M. arbejder på møbelfabrik.B.N. overtog gården d. 1.-7.-1974 efter sin far Arnold Nielsen. Gården har været i slægtens eje siden 1938, da gården blev udstykket fra herregården "Spøttrup". 144.400. Arel 17,4 ha., herafMatr. nr. li m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld



-341- tilkøbt gården beliggende Borgen 4a, i 1974. Der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1938 og gennemrestaureret 1974-1980, stald, lade og maskinhus er opført 1938 samt svinehus og lade i 1974. Gården drives med en svineproduktion på 40 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og byg. Der findes 2 traktorer, portionstørreri og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og udkørsel af staldgødning.NØRREMARKEN 6, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561195. VERNER PETER SØRENSEN, landmand, født d. 15.-9.-1929, søn af Dagmar og Jens Christian Sørensen, Stenvad, gift med Gerda Olesen, født d. 14.-8.-1936, datter af Frida og Gustav Olesen, Grønning.V.P.S. overtog gården d. l.-ll.- 1963 fra Markus Andersen, Lem. Gården er udstykket fra herregården "Spøttrup" i 1938.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 1.060.000. Grundskyld 68.200. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1938 og tilbygget 1976, stald og lade opført 1938, svinehus 1973 samt svinehus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 38 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst. NØRREMARKEN 7, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561231.LARS NØRREMARK JESPERSEN, landmand, født d. 8.-3.-1936, søn af Othilia og Esper Jespersen, Smolle- rup, gift med Hanne Jensen, født d. 2.-1.-1939, datter af Vita og Villiam Jensen, Vejby.L.N.J. er hjemmeslagter. Han overtog gården d. 16.-9.-1958 fra Ove Kristensen, Rødding. Gården blev udstykket fra herregården "Spøttrup" i 1938. Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld ca. 700.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha. Der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1938, stald, lade og vaskehus opført ligeledes 1938 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NØRREMARKEN 9, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561143. HENRY MUNKSGÅRD, landmand, født d. 29.-10.-1918, søn af Lise og Mogens Munksgård, Borbjerg, gift med Mette Marie Pedersen, født d. 22.-10.-1923, datter Johanne og Peder Pedersen, Vadum. H.M. overtog gården d. 22.-10.- 1947 fra Niels Lorentsen, Hest-



-342- bæk. Gården er udstykket fra herregården "Spøttrup" i 1938.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 3 ha. udtørret sø.Gården blev opført med følgende bygninger i 1938: stuehus, lade og stald, senere er der bygget svinehus 1966, maskinhus, garage og hønsehus 1950 samt kornmagasin og silo 1968. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 1 traktor, portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og udkørsel af staldgødning.NØRRE RAMSINGVEJ 4, "ØSTERGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-564717.LARS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1963, søn af Gunhild og Tage Rasmussen, Mollerup, gift med Bettina Thorgaard, født d. 6.-5.-1966, datter af Nancy og Christian Thorgaard, Lem.B.T. er kontoruddannet.L.R. overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Hans Ulrik Jensen, Balling. Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 330.000. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1928, kostald 1931, moderniseret 1961 og 1988, lade opført 1931, genopført efter brand 1961, svinestald opført 1931, ombygget til kalve og ungdyrstald 1988 og maskinhus opført 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier, alle af blandet race, men driften lægges om til SDM. Tyrekalvene sælges som små. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.

G.N. overtog gården d. 1.-6.-1963 fra sin

NØRRE RAMSINGVEJ 6, "STENTOFT", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-564046.GUDMUND NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1936, søn af Marie og Elenius Nielsen, Vester Ballingvej, bor sammen med Johanne Mortensen, født d. 24.-10.- 1940, datter af Mary og Agner Karlsen, Struer.J.M. og G.N. arbejder begge på Skive Andelssvineslagteri på rengøringsholdet.far, Elenius Nielsen, Balling.Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 230.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 2,75 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1907, nyt tag 1980, lade opført 1907, kostald 1929, udvidet 1966, svinehus opført 1971, maskinhus 1973 samt gylleanlæg i staldene 1971. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der en besætning på 12 moderfår og 1 vædder. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyr. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



NØRRE RAMSINGVEJ 7A, "SVEJ- GÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-564214.POUL SVEJGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1934, søn af Anna og Jens Nielsen, Ramsing, gift med Inge Kirstine Thor- gaard, født d. 27.-9.-1938, datter af Ester og Viggo Thorgaard, Skive.P.S.N. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin far, Jens Nielsen, Skive.
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Nuværende ejer er 8. generationpå gården, der i sin tid blev udstykket fra herregården "Bustrup", og den har siden været i slægtens eje.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 278.100. Areal 22 ha. Der er 8 ha. i forpagtning. Der er 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1906, men gennemrestaureret, kostald opført 1938 og udvidet 1975, svinestald opført 1971, garage 1975 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 28 årskøer, 15 løbekvier, 20 ung- og småkvier, alle af racen SDM. Desuden opfedes der 140 slagtesvin af gangen, ialt ca. 600 årligt. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gården drift. Der bruges maskinstation til høst. NØRRE RAMSINGVEJ 9, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566082.JAKOB JEPPESEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1929, søn af Julie og Johannes Jeppesen, Fel- dingbjerg, gift med Lilly Nielsen, født d. 12.-10.-1934, død d. 2.-8.-1987, datter af Marie og Niels Kristian Nielsen, Halskov. J.J. har været ansat på Balling Mejeri fra 1977-1985. Han overtog gården d. 8.-11.-1957 fra Alfred Larsen, Ramsing.Matr. nr. 2v m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 185.800. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha. fra naboejendom. Der er ca. 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1916, lade om- og tilbygget 1960, svinestald og garage opført 1962 og kostald 1965. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift.NØRRE RAMSINGVEJ 9A, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566059.SØREN JEPPESEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1929, søn af Marie og Jeppe Jeppesen, Kærgård, gift med Grethe Madsen, født d. 27.-4.1927, datter af Marie og Mads Madsen, Ålbæk.G.J. er damefrisør.S.J. overtog gården d. 25.-10.- 1959 fra Niels Kristensen, Sønder



-344-Andrup.Matr. nr. 17f m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Areal 11,8 ha.Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade opført 1912, maskinhus 1955 og svinehus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med 15 årskøer, 4 kalvekvier, 18 ung- og småkvier og 6 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 4 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NØRRE RAMSINGVEJ 10, "HEST- HOLMSIG", 7861 BALLING, tlf. 07-566048.VAGN LARSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1931, søn af Mathilde og Karl H. Larsen, Nr. Ramsing, gift med Martha Jensen, født d. 22.-2.1935, datter fa Dorthea og Marinus Jensen, Junget.V.L. overtog gården d. 1.-8.-1958 fra sin far, Karl H. Larsen, Ramsing.Matr. nr. 17e m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 245.000. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha. Der er forpagtet ca. 5 ha. eng samt 3 ha. til roer. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1962 og udvidet 1974, svinehus opført 1959 og tilbygget 1974, kostald opført 1965 ombygget 1974, maskinhus opført 197 ombygget 1982 samt roehus opført 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 30 årskøer, 24 fedetyre, 30 kvier og småkalve, alle af racen SDM. Desuden er der 100 slagtesvin af gangen. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft. NØRRE RAMSINGVEJ 15, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566444.VIGGO JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1926, søn af Anna og Mikkel Jørgensen, Seide, gift med Anna Marie Juste- sen, født d. 12.-8.-1932, datter af Johanne og Poul Justesen, Nissum.V.J. overtog gården d. 15.-11.- 1955 fra Marie Rasmussen, Grønning.Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 338.700.Areal 49,1 ha., heraf tilkøbt 22,6 ha. beliggende Nørre Ramsingvej 17. Der er 3,5 ha. dyrket eng.Stuehuset er ca. 100 år gammelt, kostald og lade omforandret 1972, maskinhus med kornsilo opført 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, der bliver sat ud i 1988, 20 ung- og småkvier, 8 kalvetyre, alle af racen RDM. Desuden er der 10 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er 1 fast medhjælp.



-M5-NØRRE RAMSINGVEJ 17, "LANGHOLM", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-560197. TAGE PRIMDAL, gårdejer, født d. 22.-4.-1941, søn af Elly og Vagn Primdal, Ramsing, bor sammen med Grethe Christensen, født d. 26.-5.-1940, datter af Stinne og Laurits Larsen, Lihme.G.C. arbejder på Skive Andelssvineslagteri.T.P. overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sin far, Vagn Primdal, Ramsing. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1800-tallet. Matr. nr. 2a 4p m.fl. Areal 22 ha.Stuehuset er opført omkr. 1920, kostald ombygget 1960, ungdyrstald ombygget 1979, maskinhus, garage og værksted opført 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 12 kalvekvier, 40 ung- og småkvier samt 20 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.OTTING HEDEVEJ 6, OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581245. NIELS KRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1944, søn af Dorthea og Magnus Madsen, Ot- ting, gift med Britta Jensen, født d. 10.-11.-1945, datter af Magda og Thorvald Jensen, Balling Præstegård.N.K.M. er i repræsentantskabet for Balling Sparekasse. Han overtog gården d. 23.-4.-1965 fra H- arald Jensen, Vinde.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 3.250.000. Grundskyld 526.000. Areal 43,8 ha., heraf tilkøbt 34,8 ha. fra 3 naboejendomme, beliggende Otting Hedevej 2, 8 og 10. Der er forpagtet 6 ha. og der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1977, arbejderbolig opført ca. 1900, 2 s vinestalde opført 1952, staklade 1957, maskinhus 1971, kostald 1973, kostald og svinestald 1976, fodermagasin, kostald, lade og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med 50 årskøer og 100 ungkreaturer af racen SDM. Desuden er der 900 slagtesvin af gangen Planteavlen består af ærter, hvede og raps. Der sælges en del halm. Der findes 3 traktorer, 1 rendegraver, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er 1 fast medhjælp. OTTINGVEJ 3, "BLOMSTRUP- GÄRD", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07.581173.AAGE DAHL FRANDSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1946, søn af Mette og Niels Frandsen, Lindum, gift med Marianne Koustrup, født d. 11.-7.-1949, datter af Oda og Christian Koustrup Andersen, Vanløse.M.K.F. er børneforsorgspædagog. AA.D.F. overtog gården d. 1.-8.- 1971 fra Niels Dahl, Oddense.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 560.200. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1941, kostald 1962, sostald 1976, spaltestald 1972 og silohus 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med 50 årskøer + opdræt af racen SDM.



-346-Desuden er der 100 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt portionstørreri. Der er ansat 1 fodermester.OTTINGVEJ 5, "S AR ASMINDE", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07- 581225.LINDY SØGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-10.-1953, søn af Esther Nielsen, Oddense, gift med Ingeborg Nyby Jørgensen, født d. 17.-6.-1949, datter af Christel og Preben Jørgensen, Skive.L.S.N. er driftsleder på Torsmark. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Arne Hedegaard, Oddense.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 311.900. Areal 21,7 ha.Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1986 og 87, svinehus og lade opført 1890, hestestald, bilgarage og værksted 1960, svinehus opført 1978 ombygget til kyllinger 1986, maskinhus bygget 1980. Gården drives med kyllingeopdræt bestående af 9.000 slagtekyllinger af gangen, der er en årsproduktion på ca. 70.000. Planteavlen består af byg, ærter, hvede og raps. Der findes 2 traktorer samt komputerstyret fodringsanlæg. Bedriften passes af I.N.N. OTTINGVEJ 9, "VESTERBYGÅRD", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581127.GUNNAR FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1930, søn af Laura og Villiam Frederiksen, Oddense, gift med Gunhild Kristensen, født d. 10.-6.-1939, datter af Tove og Anton Kristensen, Krejbjerg.G.F. er sygehjælper.G.F. overtog gården d. 28.-10.- 1958 fra Ejner Andersen, Handbjerg.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 379.300. Areal 26,5 ha. Stuehuset er opført 1860, stald 1860 og ombygget 1961, lade opført 1860, maskinhus 1964 og 1973. Gården drives med fedekvæg bestående af 12 ammekøer + kalve af racen Limousine. Planteavlen består af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plantørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.OTTINGVEJ 13, OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581297.LEO SØGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1956, søn af Esther og Jens Nielsen, Oddense, gift med Hanne Eskildsen, født d. 27.-6.1962, datter af Elly og Elmer Eskildsen, Oddense.L.S.N. overtog gården d. l.-ll.- 1979 fra faderen, Jens Nielsen, Otting.



-w-Matr. nr. 3g m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 320.000. Areal 17,9 ha. Der er tilplantet 1 ha. med løvtræer i 1987.Stuehuset er opført 1973, kostald 1960 og ombygget til svinehus 1971, svinehus opført 1970, farestald 1979, lade opført efter, brand i 1980, klimastald 1985, maskinhus 1975, gylletank 1983 og 1987. Gården drives med en svineproduktion bestående af 100 SPF-årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 1 traktor, gastæt silo samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.OTTINGVEJ 17, "THORGÅRD", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07- 581024.JENS CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1923, søn af Anne Kirstine og Carl Pedersen, Otting, gift med Else Sørensen, født d. 16.-12.-1925, død d. 14.-1.1986, datter af Marie og Søren Sørensen, Oddense.J.C.P. er formand for Otting Menighedsråd og har været det de sidste 19 år. Han overtog gården d. 1.-1.-1956 fra sin far, Carl Pedersen, Otting.Matr. nr. 12-13b m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 641.200. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 1 ha. plantage.Stuehuset er opført 1979, lade 1912 og tilbygget 1963, svinestald opført 1952, kostald 1965, maskinhus 1979 og udvidet 1985. I 1987 blev driften lagt om til udelukkende at bestå af planteproduktion, bestående af ærter, raps, rajgræsfrø, kommen, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis medfremmed arbejdskraft. PILDAM 8, VESTER LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568137.HENRY KRISTENSEN TRÆRUP, gårdejer, født d. 2.-10.-1920, søn af Olga og Mads Kristensen Trærup, Lem. Medejer John Kristensen Trærup, født d. 13.-12.- 1966, søn af Anna og Steen Trærup, Betryk.J.K.T. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole.H.K.T.s søster, Inga Kristensen Trærup, er husbestyrerinde på gården, og har været det i 20år. De nuværende ejere er 2. og 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1924, de nuværende ejere overtog gården d. 21.-9.-1965 fra Mads Kristensen Trærup.Matr. nr. 6a m.fl. Ejensomsskyld 1.500.000. Grundskyld 371.100. Areal 26,6 ha., heraf tilkøtb ca. 9 ha. Der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1977, kostald og lade 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 8 kalvekvier, 13 ung- og småkvier samt 14 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskintation til en del af markarbejdet.



REFSGÄRDVE3 2, "ØSTER REFSGÅRD", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564135.SØREN GOUL PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1947, søn af Karen Margrethe og Ejnar Pedersen, Volling, gift med Annamar- grethe Oksbjerg, født d. 3.-1.-1948, datter af Esther og Hans Oksbjerg, Holstebro.S.G.P. overtog gården d. 15.-8.-1971 fra sin far, Ejnar Pedersen, Volling. Gården "Refsgård" og "Øster

-348-

Refsgård" har indtil 1808 været drevet sammen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 719.300. Areal 54,3 ha. Der er 10 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset, som er bygget af muknesten, er opført 1783, det er gennemrestaureret fra 1979-1985, lade og garage er opført 1783, svinestald 1947 og ombygget til kalvestald 1979, kostald opført 1960, spaltestald til opdræt opført 1975, maskinhus 1973 og ensilagehus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 39 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 4 Limousinekøer på ejendommen. Der findes 4 traktorer, markvandingsanlæg, gylletank samt plantørreri. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.

tog Refsgård d. 1.-4.-1970 fra sin far, Frederik

REFSGÅRDVEJ 4, "REFSGÅRD", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564139.CHRISTIAN BØRSTING REFS- GAARD, gårdejer, født d. 4.-4.-- 1941, søn af Edith og Frederik Refsgaard, Ramsing, gift med Ketty Hald Vestergård, født d. 23.-8.-1942, datter af Mary og Marius Vestergaard, Balling.K.H.R. er uddannet sygehjælper. C.B.R. ejer også "Doktorbolig", Nyholmvej 9, Volling. Han over- Refsgård, den nuværende ejer er 9.generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1698.Matr. nr. 1 m.fl. Ejendomsskyld 3.250.000. Grundskyld 977.000. Areal 91,1 ha. Der er 8 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret flere gange, lade opført 1870, kostald 1951, svinehus 1953, sostald 1955, maskinhus 1965, der er 1 fodermesterbolig, som blev gennemrestaureret 1973. Gården drives udelukkende med planteavl, som består af ærter, raps, hvede, byg og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



RETTRUP KÆRVEJ 4, "SMEDEGÅRD", RETTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-533116.OLE TEGNER, gårdejer, født d. 1.-2.-1942, søn af Esther Tegner, Århus, gift med Karen Jul Olsen, født d. 29.-7.-1941, datter af Helga og Niels Olesen, Hjarup.K.J.T. er lærer.O.T. overtog gården d. 13.-5.-1972 fra Bent Mark, Redsted.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 731.000. A- real 69 ha., heraf tilkøbt 30 ha. af flere gange.
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Stuehuset er opført ca. 1880 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade opført 1938 og omforandret til svin 1974, svinestald opført 1938, stald 1975, fare- og fravænningsstald 1980, maskinhus og kornlager 1976, maskinhus 1985, gylletank 1981 samt vindmølle på 55 KW i 1982. Gården drives med en svineproduktion på 70 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til 2.200 tdr. samt jordvarmeanlæg, der varmer ejendommen op. Gården drives med lidt løs hjælp ihøst.

Matr. nr. le. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld

RETTRUPVEJ 6, BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-533057. MAGNUS LYNDERUP, statshusmand, født d. 4.-1.-1921, søn af Andrea og Jens Peder Lynderup, Ejsing, gift med Edith Kristensen, født d. 5.-9.-1931, datter af Dorthea og Albert Kristensen, Røgind.M.L. har kørt tankvogn for Skiveegnens Mejeriselskab og været i Menighedsrådet i Brøndum. Han overtog gården d. 22.-1.-1953 fra Arne Thorsen, Krejbjerg. 116.700. Areal 9 ha. I 1981 er 0,5 ha. tilplantet med forskellige træer.Stuehuset er opført 1922 og moderniseret 1972, stald opført 1922 og udbygget 1968, hønsehus opført 1950 og garage 1967. På gården har der i flere år været opdræt af vildænder og fasaner. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 1 traktor, halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.RETTRUPVEJ 14, "BRØNDUM PRÆSTEGÅRD", BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07533074.KAJ MELDGAARD, forpagter, født d. 8.-8.-1937, søn af Karen og Laurits Meldgaard, Håsum, gift med Gerda Madsen, født d. 27.-7.1943, datter af Else og Kristian Madsen, Brøndum.G.M. er kassedame i Kvickly, Skive.



-350-K.M. har været i Menighedsrådet i 8 år. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1962.Matr. nr. la m.fl. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha. fra naboejendom. Der er 20 ha. i forpagtning og der er 2 ha. eng.Præstebolig og forpagterbolig er opført 1922. Svinehus og kostald opført 1922 og ombygget 1967, ny kostald 1967, lade og ungdyrstald 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 15 kalvekvier, 20 ung- og småkvier, 30 ung- og fedetyre, alle af racen SDM. Der købes en del tyrekalve. Desuden opfedes der 150 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter og korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.RINGVEJ 28, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568126.ANDERS NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1924, søn af Elna og Aksel Nielsen, gift med Vera Elise Andersen, født d. 3.-5.-1929, datter af Mette Katrine Jensine og Kristen Andersen, Vadum. A.N. har været på Ry Højskole og på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. I.-10.1952 fra Peder Raun, Lem. Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 228.000. Areal 17,7 heraf tilkøbt ca. 8 ha.Stuehuset er opført 1975, gammelt stuehus 1892. Stald opført 1892, om- og tilbygget flere gange sidste gang 1969, hønsehus opført 1954 og ombygget til svinehus 1964, maskinhus opført 1966 og staklade 1972. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der 14 høns. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SAUGSTRUPVEJ 4, "GRØNDAL", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581194.PER MORTENSEN, gårdejer, født d. 8.-9.-1960, søn af Lis og Tage Mortensen, Oddense, gift med Eli Madsen, født d. 16.-5.-1961, datter af Anna og Gunnar Madsen, Ejstrup.E.M. er uddannet tømrer.P.M. er i bestyrelsen for Skiveegnens Landboungdom. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Harald og Helga Kristensen, Oddense.Matr. nr. 7au m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 531.200. Areal 39,9 ha. Der er 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1913, svinehus 1913 og ombygget til kvæg 1988, lade opført 1913, kostald 1967, maskinhus ca. 1970, garage og hønsehus 1913. Kostalden er i 1987 moderniseret med spalter til gylleanlæg. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årssøer, 25 kalvekvier + småkvier, alle af racerne SDM og RDM, tyrekalvene sælges 14 dage gamle. Der findes 3 traktorer, gylletank, portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.



-351-SAUGSTRUPVEJ 6, "NEDER SAUGSTRUP", SAUGSTRUP, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581032.NIELS BØRSTING PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1939, søn af Laura og Christian Pedersen, Balling, gift med Marie Høstgaard Møller, født d. 9.-8.-1942, datter af Margrethe og Peder Møller, Balling.M.H.P. er defektrice.N.B.P. forpagtede gården i 1963 og købte den 2 år senere, 1965, fra Kirstine Børsting Pedersen, Vinde. Nuværende ejer er 7. generation på gården, der kan føres tilbage til 1455.Matr. nr. la 2b m.fl. Ejendomsskyld 3.150.000. Grundskyld 1.063.200. Areal 86 ha. Der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1918, svinehus 1972, lade ombygget 1979, maskinhus opført 1982 samt løsdriftstald 1965. Gården drives med en Hereford-besætning på 20 ammekøer + opdræt, desuden opfedes 280 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af raps, ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift.

2.900.000. Grundskyld 1.001.600. Areal 76 ha., ha. skov.

SAUGSTRUPVEJ 9, "OVER SAUGSTRUP", SAUGSTRUP, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581031.JENS MORTEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1946, søn af Inger og Henry Kristensen, Saugstrup, gift med Kirstine Marie Dam, født d. 22.-9.-1949, datter af Molly og Kresten Dam, Fly.J.M.K. overtog gården d. 1.-8.- 1971 fra sin far Henry Kristensen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 28 ha. Der er ca. 1,5Stuehuset er fra ca. 1900, lade sidst i 1800-tallet, stald 1930, kostald og lade udvidet 1959, spaltestald 1973, silo- og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 60 årskøer, 25 kalvekvier samt 65 småkvier, alle af racen SDM. Planteavlen består af ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri samt genvindingsanlæg for varme. Der er ansat 1 fast medhjælp.SKIVEVE3 47, "VRÅGÅRDEN", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07- 564047.CHRISTIAN ROESEN MADSEN, gartner, født d. 8.-5.-1942, søn af Mette og Svend Madsen, Balling, gift med Åse Bertelsen, født d. 23.-7.-1949, datter af Gudrun og Svend Vagn Bertelsen, Brøndum. Å.M. er sygeplejerske.C.R.M. overtog gården d. 1.-6.- 1975 fra sin far, Svend Madsen.



-352-Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 3.700.000. Grundskyld 580.900. Areal 37,9 ha. Der er 0,3 ha. skov.Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret 1975, svinehus, lade, hønsehus og garage opført 1898, drivhus 1967, lager- og kølerum 1981, maskinhus 1982 samt drivehus 1983. Gården drives som et gartneri med både drivhuskultur og frilandskultur. Der dyrkes blomkål, blomsterløg, korn, ærter, raps samt potteplanter og snitblomster til eksport. Der findes skærevogne, plantemaskine, løgoptager, 1 lastbil samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 4 faste medhjælpere samt løs hjælp.SKIVEVEJ 49, "VRÅ KÆRGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564381.PEDER MARK, gårdejer, født d. 21.-10.-1942, søn af Magda og Emil Mark, Krejbjerg, gift med Hanne Pedersen, født d. 28.-8.- 1950, datter af Jenny og Egon Pedersen, Ulstrup.H.M. er dagplejeleder i Spøttrup Kommune.P.M. overtog gården d. 1.-6.-1975 fra Arne og Peter Høeg, Balling. Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 17,2 ha. Der er 3.700.000. Grundskyld 886.500. Areal 74,3 ha., forpagtet 5,5 ha. og der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1980, lade 1860 og ombygget 1983, maskinhus opført 1972, kostald 1975 og tilbygget 1980, kviestald opført 1983, køresiloer 1987, gylletank 1975 og 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 125 årskøer, 45 kalvekvier, 100 småkvier og 65 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af raps og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 gastæt silo samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 fodermester.

re moderniseret. Gården drives udelukkende med Dalgård vej 11.

SKIVEVEJ 55, "GOULSMINDE", GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 564179.MAGNUS STÆRDAHL NIELSEN, gårdejer, omtales under Dalgårdvej 11, Brøndum, som han også ejer. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far, Johannes Nielsen, Grove.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 544.200. Areal 37,9 ha.Stuehuset er opført 1907, kostald, lade og svinestald 1958 og seneplanteavl i samdrift med gården,
SKIVEVEJ 59, "KOLDKÆRGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-531314.ANTON JENSEN GLUD, gårdejer, han omtales under Nørregårdvej 3, Grove.A.J.G. overtog gården d. 11.-6.-1946 fra Jens Kristian Eskildsen, København.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 356.100. Areal 25 ha. 2,4 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1880, stald, lade og svinehus er ældre bygninger. Gården drives med en besætning på 20 moderfår + opdræt. Planteavlen består af rajgræs, raps, hvede og ærter. Gården drives sammen med "Grove Nørgård", Nørregårdvej 3.



SKIVEVEJ 74, GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07-531070.HARALD PEDERSEN, husmand, født d. 25.-8.-1923, søn af Jørgen Peter Pedersen, Sønderlev, gift med Signe Jensen, født d. 28.-4.- 1923, datter af Peter Jensen, Vadum.H.P. overtog gården d. 1.-4.-1956, efter at den var udstykket fra Brøndum Smedegård. Opførelsen af gården kostede kr. 57.000. Matr. nr. 3s m.fl. Ejendomsskyld 
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830.000. Grundskyld 126.400. Areal 8,3 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført 1956, isat nye vinduer og døre 1977, stald opført 1956 og ombygget til svin 1984, lade opført 1956 og ombygget til grise 1974, maskinhus opført 1960 og 1973. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der opfedes ca. 230 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SPOTTRUP MARK 2, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561575. MADS ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1956, søn af Katrine og Jacob Andersen, Rødding, gift med Åse Ejsing Pedersen, født d. 16.-8.-1953, datter af Tove og Gunnar Pedersen, Rødding.Å.E.A. er kontorassistent.M.A. er udlært maskinsmed, han er i bestyrelsen for Spøttrup Søs Pumpelaug, har været på Borris Landbrugsskole. Han overtoggården i oktober 1983 efter sin mor, Katrine Andersen, Rødding.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 89.600. Areal 14,6 ha. Der er bortforpagtet 1,2 ha. græs.Stuehuset er opført 1938, ko- og svinestald 1938 og ombygget til køer og grise 1967 og 1987, lade opført 1938, maskinhus 1977 samt 2 2-rækkers rævehaller. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Desuden er der en pelsdyrproduktion på 25 ræveavlstæver + hvalpe. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SPØTTRUP MARK 7, 7861 BALLING, tlf. 07-561564.TAGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1953, søn af Katrine og Jacob Andersen, Rødding, gift med Inger Lis Bak, født d. 20.-6.-1951, datter af Edith og Søren Bak, Seide.T.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra Arne Pedersen, Rødding.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 



-3M-1.900.000. Areal 20,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha. beliggende Spøttrup Mark 5, begge disse ejendomme er ustykket fra Spøttrup i 1938. Der er ca. 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1980 og 1984, stald opført 1938 ombygget til drægtighedsstald 1977, farestald opført 1977, lade og fedesvinestald 1979, forfedestald 1983, lade og klimastald 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der en kødkvægbesætning, bestående af 4 moderdyr, 1 tyr, 1 kvie, 2 kviekalve og 2 tyrekalve, alle af racen Angus. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo til 3.000 tdr. samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er 1 fast medhjælp.STENBORGVEJ 1, "VEJBY MASKINSTATION", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-561237.KAJ NIELSEN, maskinstationsejer, født d. 22.-10.-1936, søn af Nanna og Kristian Nielsen, Spøttrup, gift med Rita Møller Iversen, født d. 1.-11.-1938, datter af Helga og Sigfred Møller Iversen, Hem.K.N. overtog gården i november 1971 fra Ejnar Godsk, Spøttrup. Matr. nr. 8e m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Areal 4,4 ha.Stuehuset er opført 1972, værksted 1973, maskinhus 1975 samt maskinhus 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion, bestående af korn og raps. Da der drives maskinstation fra gården er der følgende maskiner: 6 traktorer, 3 mejetærskere, sneslynge, rendegraver, gummiged samt alle maskiner til moderne maskinstation. I højsæsonen er der ansat 5 mand. STENBORGVEJ 6, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-561121.KRISTIAN LAURSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1926, søn af Niko- line og Laust Laursen, Vejby, gift med Grethe Juliane Agerholm, født d. 28.-7.-1932, datter af Mette og Johannes Agerholm, Kragelund.G.L. er husassistent på Balling Plejehjem.K.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1953 fra sin far, Laust Laursen, Vejby.Matr. nr. 3f m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 147.600. Areal 13,5 ha. Der er forpagtet 4 ha. 1,5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1985, stald opført 1890, lade 1948, kostald 1962 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægbesætning bestående af 28 årskøer, 10 kalvekvier, 20 ung- og småkvier samt 14 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



-355-STENGÄRDSVEJ 10, "STENGÄRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566105.MARKUS ANDERSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1935, søn af Inger og Viggo Andersen, Balling, gift med Hanne Møller Christiansen, født d. 4.-2.-1945, datter af Elisabeth og Aage Møller Christiansen, Nr. Søby.H.M.A. er lærer.M.A. har været på Vestbirk Højskole og Askov Højskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra sin far, Viggo Andersen, Balling.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha. Der er 8 ha. eng i forpagtning. Der er 4 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1930 og restaureret flere gange, kostald opført 1930 ombygget til spaltestald 1972, svinestald opført 1930 bruges til kalvestald, kyllingehus opført 1960 og udvidet 1974, lade med roe- og foderrum opført 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 23 årssøer, 20 kalvekvier, 37 ung- og småkvier, alle af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Desuden er der en kyllingeproduktion på ca. 130.000 slagtekyllinger årligt. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, plantørringsanslæg samt køresilo. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft samt hjælp fra maskinstation til en del af markarbejdet.SVINGÄRDSTED 1, "SVINGÅRD- STED", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560044.NIELS HUSTED, gårdejer, født d. 25.-5.-1925, søn af Mariane og Peder Kristian Husted, gift med Betty Mekaline Dalsgaard Nielsen, født d. 30.-8.-1923, datter af Katrine og Niels Nielsen, Vroue. N.P. har været på Rødding Højskole på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-7.-1958 fra sine forældre,Mariane og Kristian Husted. Jorden har tilhørt slægten fra ca. 1650, indtil 1807 som fæstegård under Kås. Nuværende gård grundlagt 1832 på en fraskilt parcel. Nuværende ejer er 10. generation på gården.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 491.200. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført 1898, lade 1892, øvrige avlsbygninger 1939-1984, heraf svinestald og lade 1974. Gården drives med en kvægbesætning på ca. 18 årskøer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der 30 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes traktorer og mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft. SØNDER ALLE 25, "HÅSUM- GÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07566108.JAKOB REFSGAARD, gårdejer, født d. 18.-2.-1918, søn af Nanna og Søren Refsgaard, Håsum, gift med Karen Bilstrup, født d. 1.-12.1930, datter af Elisabeth og Søren Bilstrup, Lundholm, Håsum.J.R. overtog gården d. 1.-1.-1946 fra sin far, Søren Refsgaard, Håsum, gården har været i slægtens eje siden 1806. I 1978 kom
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der 2 sønner med i gården, som blev omdannet til I/S med følgende ejere: Jakob Refsgaard, Søren Refsgaard og Esben Refsgaard.Matr. nr. In m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 555.300. Areal 59 ha. Der er ca. 30 ha. eng til afgræsning og hø.Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1978 og 1982, kostald opført 1954 og ombygget til riste- og spaltestald 1973, svinestald opført 1904, lade 1875,, maskinhus 1962 samt foderhus 1987. Gården drives med en kvægbesætning på 50 årskøer, 25 kalvekvier, 50 ung- og småkvier samt 25 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SØNDER ALLE 44, HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566116.SVEND AAGE BERTELSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1941, søn af Astrid og Kresten Bertelsen, Lem, gift med Ruth Christensen, født d. 9.-12.-1945, datter af Anna og Arnold Christensen, Lem.R.B. arbejder i Ramsing Brugsforening.S.AA.B. overtog gården d. 1.-3.-1965 fra Reinholt Dalsgård, Ramsing.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 271.900. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er 8 ha. i forpagtning, der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1928, kostald ombygget 1956, bruges nu til ungkreaturer, lade opført 1971, kostald 1973 og udvidet 1982, sostald opført 1978 og ombygget til ungdyrstald 1984. Gården drives med en kvægproduktion, bestående af 40 årskøer, 18 kalvekvier, 42 ung- og småkvier samt 21 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gruber, 2 gylletanke samt nødvendige maskiner til gården drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.SØNDER ANDRUP 4, "NORDMARK", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566305.JENS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1956, søn af Anna og Viggo Jørgensen, Ramsing, gift med Jytte Mortensen, født d. 16.-12.-1959, datter af Inga og Peter Mortensen, Balling.J.J. er kontorassistent ved Skive Toldkammer.J.J. er husbondafløser. Han overtog gården i november 1981 fra Kresten Pedersen, Roslev.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 267.500. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12 ha., som ikke er med i vurderingen.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1986. Kostald, lade og svinehus opført 1927, sidstnævnte ombygget til kornmagasin i 1987. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SØNDER ANDRUP 13, "MELDGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566167. KAJ H0STGÄRD JENSEN, gårdejer, omtales under Engvej 24, Ramsing.K.H.J. overtog gården d. 7.-10.-1987 fra Mads Kristensen, Nissum.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 480.100. Areal 46,2 ha. Der er ca. 12 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1888, kostald og svinestald 1923 samt lade og spaltestald 1978. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af korn, ærter og raps. Der findes 1 gylletank, gastæt silo til 700 tdr. samt de maskiner, der er nævnt under Engvej 24, Ramsing. Der bruges maskintation til høst.



SØNDER ANDRUP 21, 'GAMMEL - BYGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566026.NIELS KRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1920, søn af Martha og Magnus Kristensen, Ramsing, gift med Nanna Godsk, født d. 10.-1.1925, datter af Marie og Jens Christian Godsk, Vejby.N.K. har været kommunal ejendomsvurderingsmand i ca. 20 år. Han overtog gården i oktober 1956 fra sin far, Magnus Kristen
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sen, Ramsing. Nuværende ejer er 5. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1797, da den blev frikøbt fra Kås Hovedgård for 1.500 rigsdaler.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 539.000. Areal 42 ha. Der er 0,5 ha. skov og 14 ha. dyrket eng.Stuehuset er opført 1936, det er på 180 kvadratmeter og kostede 13.000. Lade opført 1885, kostald 1961 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. SØNDERHEDE 27, "LUNDEHUSET", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560226.KRESTEN GAARDSTED, husmand, født d. 24.-9.-1917, søn af Vil- helmine og Jens Nielsen, Lihme, gift med Edith Bertelsen, født d. 30.-3.-1923, datter af Jenny og Bernhard Bertelsen, Vendal. K.G. overtog gården i marts 1963 efter sin far, Jens Nielsen, Lihme. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1660, kunafbrudt fra 1845-1875. I 1809 blev gården købt fri fra herregården "Kås Hovedgård".Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 74.400. Areal 7,4 ha.Stuehuset er fra omkr. 1700, det kostede ved opførelsen 70 kr. i materiale og arbejdsløn, heraf 16 kr. til arbejdsløn, lade opført 1924, stald 1961 og maskinhus 1956. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SØNDER LEMVEJ 10, "LEM KÆMPEGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568048.KRISTEN MADSEN, gårdejer, søn af Anna og Jens Christian Madsen, Dølby, gift med Karen Margrethe Justesen, datter af Johanne og Aage Justesen, Ilbjerg. K.M.M. er bankassistent.K.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra Mathias Nielsen,



-358-Lem.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 564.500. Areal 44,9 ha. Der er ca. 13 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1957, kostald 1925 og ombygget til grisesøer 1971, goldsostald opført 1963, slagtesvinestald 1976, maskinhus 1978 samt lade 1862. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, gastæt silo, portionstørreri, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed. arbejdskraft.SØNDER LEMVEJ 20A, "SØNDER ABILDGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568121.FOLMER LAURSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1926, søn af Esther og Jens Kristian Laursen, Nr. Lem, gift med Asta Roslev Østergård, født d. 16.-3.-1929, datter af Esther og Elias Øster- gaard, Bysted.F.L. har været på St. Restrup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-10.-1956 fra Kristian Primdahl, Rønbjerg.Matr. nr. 10 m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 254.300. Areal 22,5 ha. Der er ca. 6 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er restaureret 1970 samt nogle år senere, kostald og lade opført omkr. 1900, svinestald 1960, maskinhus 1966 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 18 årskøer, 22 kvier og kalve, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges 1 måned gamle. Desuden er der 6 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gården drift. Der bruges maskinstation til høst.SØNDER LEMVEJ 24, "KLØVENHØJGÅRD", omdøbt til "STIDAL", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568366.NIELS THYGE RIISGAARD, deltidslandmand, født d. 25.-2.-1947, søn af Esther og Karl Riisgaard, Roslev, gift med Bente Kier Nielsen, født d. 13.-11.-1942, datter af Ilse og Jørgen Kier Nielsen.B.K.N. er adjunkt ved Skive Gymnasium.N.T.R. er dyrlæge. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra Villy Tved, Roslev.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 295.700. Areal 27 ha. Der er ca. 10 ha. eng.Stuehuset er ca. 100 år gammel og gennem restaureret 1982, kostald, lade, hønse- og maskinhus opført ca. 1900, kostald 1976. Gården drives med en kvægproduktion samt en planteproduktion, bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.



SØNDER LEMVEJ 28, "VESTERGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568061.HARALD LADEFOGED, gårdejer, født d. 25.-11.-1911, søn af Klara og Jens Kristian Ladefoged, Balling, gift med Sørine Raun, født d. 11.-2.-1920, datter af Anna Krejberg, Lem.H.L. var i 8 år medlem af Lem- Vejby Sogneråd. Han overtog gården d. 1.-3.-1944 fra Niels Brahct, Lem.
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matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 15 ha. fra 2 naboejendomme. Der er ca. 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1952, kostald omkr. 1890, lade ca. 1900 samt garage og hønsehus 1950. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. SØNDER LEMVEJ 36, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568086. LAUST DAHL JENSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1932, søn af Dagmar og Anders Dahl Jensen, Lem, gift med Kirsten Smedemark, født d. 28.-8.-1935, datter af Kirstine og Kresten Smedemark, Ålbæk Præstegård.K.D.J. er uddannet damefrisør. L.D.J. overtog gården i oktober 1957 fra sin far, Anders Dahl Jensen, Lem. Nuværende ejer er3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden omkring 1900. Matr. nr. 7b. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 157.600. Areal 15,7 ha., heraf tilkøbt ca. 2,5 ha. Der er forpagtet ca. 4 ha. Der er ca. 7 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1918, kostald opført 1960 og lade 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 14 årskøer, 8 kalvekvier, 10 ung- og småkvier samt tyrekalve, alle af racen SDM. Der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SØNDERMARKEN 1, "HØJ AGERGÅRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561326.EIGIL HUSTED LAURSEN, landmand, født d. 29.-5.-1934, søn af Edith og Bjarne



-360-Husted Laursen, Rødding, gift med Anne Marie Jensen, født d. 25.-4.-I941, datter af Marie og Troels Jensen, Ejsingholm.E.H.L. overtog gården d. 5.-9.-1958 fra Karl Jensen, Skive, gården er udstykket fra Spøttrup i 1938.Matr. nr. lac m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha. Der er forpagtet ca. 19 ha. Der er 2,5 ha. skov.Gården er opført med følgende bygninger: stuehus, stald, lade og grisehus, udhusene nedbrændte i 1976 og blev genopført med kostald, lade og svinehus 1977 samt maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med 34 årskøer, 15 kalvekvier, 25 ung- og småkvier af racerne SDM og RDM. Tyrekalvene sælges som små. Der er desuden 20 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 6 moderfår og 10 bistader. Der findes 2 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SØNDERMARKEN 2, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561515. KNUD OVE LARSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1935, søn af Karoline og Anton Larsen, Bjerlev Mark, gift med Bodil Margrethe Jensen, født d. 21.-3.-1948, datter af Anna og Jens Jensen, Thise.B.M.L. er hjemmehjælper på Ny Spøttrup.K.O.L. har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1978 fra Peter Jeppesen, Rødding, gården er udstykket fra Spøttrup i 1938. Matr. nr. lab m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 141.400. Areal 13,2 ha. Der er forpagtet ca. 8 ha. eng. og der er ca. 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1938, ko- og svinestald 1938 og ombygget til kreatur 1978, lade opført 1938 og ombygget til roehus og ungdyrstald 1980, maskinhus opført 1985. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 30 årskøer, 15 kalvekvier, 20 ung- og småkvier af racerne SDM og Jersey, tyrekalvene sælges som små. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. SØNDERMARKEN 6, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561211. NIELS OTTO HAUGE, landmand, født d. 23.-11.-1930, søn af Marie og Anders Hauge, Give, gift med Louise Nedergaard Pedersen, født d. 18.-9.-1940, datter af Vita og Peder Nedergaard Pedersen, Ejsing.N.O.H. overtog gården d. 23.-1.- 1962 fra Heine Larsen, Vejby, gården er udstykket fra Spøttrup i 1938.Matr. nr. lø m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 103.800. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1938, stald 1938 og omforanret 1964 og 1974, lade opført 1938 omforandret til kostald 1974, maskinhus opført 1965 og staklade 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 20 årskøer, 6 kalvekvier, 13 ung- og småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Desuden er der 10 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift.



SØNDERMARKEN 12, 7861 BALLING, tlf. 07-561641.HENRIK NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1955, søn af Inger og Alfred Nielsen, Butterup, gift med Anni Antonsen, født d. 28.-2.-1962, datter af Dorthea og Henry Antonsen, Tørring.A.N. er sygeplejerske på Skive Sygehus.H.N. har været på Høng Landbrugsskole og på udvekslingsrejse 
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jorden rundt.Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Svend Nørgård Nielsen, Rødding.Matr. nr. ly m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 246.300. Areal 20 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. fra naboejendom, beliggende Søndermarken 10, Spøttrup, begge ejendomme er udstykket fra Spøttrup i 1938. Der er forpagtet 8 ha. og der er 3 ha.eng.Stuehuset er opført 1938, tilbygget og restaureret 1975, stald opført 1938 og ombygget til grise 1973, maskinhus opført 1960, svinestald 1965, svinestald 1973, samtlige svinestalde er gennemrestaureret 1987. Gården drives med en svineproduktion bestående af 95 SPF-årssøer, grisene sælges som torvegrise gennem SPF. Planteavlen består af raps, ærter, hvede og by. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. TORPVEJ 5, "KLAPDALSGÅRD", HÅSUMTORP, 7861 BALLING, tlf. 07-566121.TORBEN FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1947, søn af Ester og Julius Frederiksen, Vordingborg, gift med Ninna Kristensen, født d. 5.-9.-1950, datter af Gudrun og Peder Kristensen, Øster Assels.T.F. er medlem af Skolenævnet ved Ramsing Skole. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra Harald Thomsen, Håsum.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 306.600. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1941 og moderniseret 1979, svinestald opført 1892, kostald ombygget 1970, farestald opført 1976, lade 1920 og maskinhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 775 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til den maskinstation, som drives på gården. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



TORPVEJ 6, "TORP NØRREGÅRD", HÅSUM TORP, 7861 BALLING, tlf. 07-566104.PEDER CHRISTIAN NØRGÅRD, gårdejer, født d. 7.-7.-1947, søn af Edith og Agner Nørgård, Ramsing, gift med Anna Jepsen, født d. 6.-5.-1957, datter af Esther og Ejner Jepsen, Spøttrup.A.N. er centerleder ved teknisk skole i Skive.P.C.N. overtog gården d. 31.-12.- 1977 fra sin far, Agner Nørgård, Ramsing, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 
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1.700.000. Grundskyld 548.700. Areal 44,9 ha.,heraf tilkøbt ca. 9 ha. Der er forpagtet ca. 6,5 ha. og der er ca. 1 ha. skov og 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1886, lade opført 1887, kostald 1927, svinestald og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps, byg, hvede og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Desuden drives der lidt maskinstation fra gården.TORPVEJ 12, "BAKKEGÅRDEN", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 566084.KRISTIAN ANDERSEN, landmand, født d. 27.-6.-1913, søn af Katrine og Kresten Andersen, Vadum, gift med Marie Husted, født d. 7.-3.-1928, datter af Mariane og Kristian Husted.K.A. overtog gården i juli 1952 fra Jørgen Thusgaard, Rønbjerg. Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 107.000. A-real 10,4 ha. Der er 0,5 ha. skov og 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1972, kostald, svinestald og lade opført omkr. 1910. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps og byg. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift.TORSMARKEN 1, "I/S STÆRBO- GÅRD", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581116.HOLGER JENSEN OG MOGENS GLUD JENSEN, gårdejere. H.J. er født d. 29.-8.-1922, søn af Karen og Jens Christian Jensen, Otting, gift med Ingeborg Glud, født d. 26.-4.-1925, datter af Else og Peter Glud, Grove Nørgård. M.G.J. er født d. 26.-12.-1951, søn af Ingeborg og Holger Jensen, Otting, gift med Alie Meta Fly Kristensen, født d. 11.-5.-1957,datter af Margit og Frede Kristensen, Lundbro.



-363-H.J. købte gården i 1947, M.G.3. købte halvpart i gården d. 1.-6.-1976. De nuværende ejere er 8. og 9. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1736. Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 5.250.000. Grundskyld 745.500. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1877, hestestald og lade er ca. 110 år gamle, kyllinghuse opført 1960 og 1973, 3 sostalde opført 1977, slagtes vinestald 1979, halmlade og halmfyr 1981 samt maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 170 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der en kyllingeproduktion, bestående af 37.000 kyllinger af gangen, der produceres ca. 220.000 slagtekyllinger årligt. Der er også 20 får. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, portions- og plantørreri og halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. På gården er der ansat 2 medhjælpere.TORSMARKEN 2, LILLE RAMSING,7800 SKIVE, tlf. 07-531108.FREDE NAUTRUP, husmand, født d. 9.-5.-1923, søn af Katrine og 3ust Nautrup, Tolstrup, gift med Esther Marie Madsen, født d. 15.12.-1926, datter af Olga og Poul Madsen, Hornum.F.N. har været formand for Od- dense-Otting Husmandsforening i en årrække, været i bestyrelsen for Outland Slagterierne samt kritisk revisor i 7 år. Han overtog gården i marts 1954, da Torsmark blev udstykket.Matr. nr. 2c. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 107.500. Areal 7,5 ha.Stuehuset er opført 1954 og tilbygget 1970, stald opført 1954 og tilbygget flere gange sidst i 1967 og ombygget til grise 1976, lade opført 1954 og ombygget til stald 1961, ny lade og maskinhus opført 1961. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der opfedes ca. 300 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft. TRANEMARKEN 2, "ROESDAL", 7861 BALLING, tlf. 07-568054. ANDERS OLAV MORTENSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1962, søn af Gurli Balling Engelsen og Ivar Stamp Mortensen, gift med Lone Bæk, født d. 18.-8.-1963, datter af Birgitte Bæk.L.B. læser til biolog på Århus Universitet.A.O.M. har været på Borris og Bygholm Landbrugsskole, samt 1/2 år i USA ved landbruget. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 efter sin mor, Gurli Balling Engelsen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 11a Vejby. Areal 60 ha.Stuehuset er opført omkr. 1930, 3 s vinestalde opført 1930, 1972 og omkr. 1980, lade ombygget 1980, maskinhus 1975 samt staklade. Gården drives med en svinebesætning bestående af 132 røde SPF-årssøer, 2/3 sælges som smågrise, resten sælges som avlsgrise. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetær-



-364- sker, gennemtørringsanlæg og halmfyr samt alt i moderne maskiner. Der er ansat 1 fast medhjælp.TRANEMARKEN 3, "ØSTERGÅRD", NR. LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568295.SVEND AAGE RAVN LARSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1943, søn af Magda og Bertel Ravn Larsen, Nr. Lem, gift med Marianne Nørgaard Christensen, født d. 5.-9.- 1949, datter af Herdis og Aage Nørgaard Christensen, Vejby.M.L. har været på Gerlev Idrætshøjskole samt på Thestrup Sygeplejeskole.S.AA.R.L. har været på GerlevIdrætshøjskole samt på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1974 efter sin far Bertel Ravn Larsen, Nr. Lem, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 348.900. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 5 ha. og der er ca. 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret 1978, kostald opført 1910 og ombygget til grise 1976, svinestald opført 1910 og ombygget 1980, lade opført 1910, kostald og roehus 1974 samt kornsilo og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med 30 årskøer, 12 kalvekvier, 20 småkvier, 35 fedetyre, alle af racen RDM. Der produceres desuden ca. 600 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.UDMARKEN 3, "VEJBY MINKFARM", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-561337. NIELS KRISTIAN JENEN, minkfarmer, født d. 9.-11.-1926, søn af Andrea og Jens Kristian Jensen, Volling, gift med Inger Jensen, født d. 27.-12.-1933, datter af Else og Jens Peter Jensen, Vejby.N.K.J. overtog gården d. 12.-10.-1952 fra Haubert Nørreskov, Vejby.Matr. nr. 13æ m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 14,8 ha., heraf tilkøbt 10,8 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret flere gange og tilbygget 1968, stald og lade opført 1958 og ombygget til svinestald og pelseri 1978, maskinhus opført 1982, garage og drivhus 1965 samt 11 stk. 2-rækkers minkhaller og 2 stk. 3-rækkers minkhaller og staklade. Gården drives med en minkproduktion, bestående af 1.200 avlstæver og ca. 5.000 hvalpe. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til minkfarmens drift. Der er ansat 1 fast medhjælp.



UDSIGTEN 2, "LIHME VESTERGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560045.KNUD B3ERRE, gårdejer, født d. 6.-8.-1942, søn af Signe og Kristian Bjerre, Nr. Nissum, gift med Birte Vestergaard, født d. 25.-11.-1945, datter af Anna og Holger Vestergaard, Fabjerg.B.B. er kontoruddannet.K.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Helga Hauskov Olsen,
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Holstebro.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 790.600. Areal 64 ha., heraf tilkøbt ca. 30 ha. fra nabogården "Anæsgård", Sønderhede 2, Lihme. Der er ca. 17 ha. i forpagtning og der er ca. 2 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er ca. 200 år gammelt og restaureret flere gange, udhusene er opført efter brand 1964 med kostald, svinestald og lade, gylleanlæg opført 1969, svinestald 1973, maskinhus 1978 og gastæt silo 1979. Gården drives med en svineproduktion bestående af 70 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og græsfrø. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, halmfyr samt alt i moderne landbrugsmaskiner. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

skole. Han er nu landbrugsvikar og chauffør, han eningen og landbrugsvikarklubben. Han overtog

UDSIGTEN 5, "HH KINGSHORN ARABIANS", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560449.PER HEDE CHRISTENSEN, landmand, født d. 30.-8.-1959, søn af Eva og Gustav Christensen, Lem, gift med Sonja Hammer Nielsen, født d. 12.-5.-1962, datter af Grethe og Alfred Nielsen, Lihme.S.H.C. er hotelmedhjælper.P.H.C. har været på Kongensgård og Hammerum Landbrugser i bestyrelsen for husmandsforgården d. 1.-2.-1985 fra ViktorMølgaard.Matr. nr. Iz m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 112.200. Areal 13 ha. Der er forpagtet ca. 14 ha.Stuehuset er opført 1908 og moderniseret 1978, kostald og lade opført 1908, ombygget til heste 1985, svinehus opført 1908 og ombygget til fedekvæg 1988, maskinhus og staklade opført 1987. Gården drives som hestestutteri med 5 avlshopper, 2 avlshingste + ungdyr. Desuden er der 13 fedekalve. Planteavlen består af havre og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



UDSIGTEN 12, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560106.LEIF TOFT, husmand, født d. 31.-3.-1930, søn af Jenny og Evald Toft, Kjeldbjerg, gift med Jensine Bjørndal Børsting, født d. 18.-12.1940, datter af Maja og Emil Børsting, Glynge.L.T. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 18.-11.-1959 fra Jutta Poulsen, Lihme.Matr. nr. lab m.fl. Ejendomsskyld 

-366-

1.150.000. Grundskyld 135.700. Areal 11,9 ha. Der er ca. 11 ha. i forpagtning, 1 ha. er gi. mergelgrave og krat.Stuehuset er opført 1929 og gennem restaureret flere gange sidst i 1985, stald opført 1909, ombygget og udvidet 1960, gi. stuehus ombygget til lade 1929, svine- stald opført 1977 og maskinhus 1965. Gården drives med en svineproduktion, bestående af 25 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.skyld 1.150.000. Grundskyld 142.100. Areal 20,5

UGLKÆRET 8, "UGLKÆRGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561163.MADS SØRENSEN VESTER, gårdejer, født d. 30.-3.-1927, søn af Agnes og Kristian Vester, Øster Assets, gift med Ingrid Smed Andersen, født d. 4.-11.-1932, datter af Petra og Aksel Andersen, Nr. Dråby.M.S.V. overtog gården i juli 1959 fra Jens Aage Bech, Møl- drup.Matr. nr. 28b m.fl. Ejendomsha., heraf tilkøbt ca. 4 ha. Der er1,5 ha. udlagt i græs.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973, kostald opført 1966 og ombygget til grise 1978, sostald opført 1960, østerhus ombygget til svinestald 1960, lade opført ca. 1900 og staklade 1910. Gården drives med en svineproduktion bestående af 70 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af fremavlskorn og byg. Der findes 2 traktorer og de nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft.VADUMVEJ 12, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560335.TAGE MILTERSEN, landmand, født d. 12.-10.-1927, søn af Kirstine og Jens Tannerup, Egebjerg, gift med Elly Ruth Nørgård, født d. 15.-2.-1934, datter af Meta og Kristian Nørgård, Ejsing.E.R.M. har i 10 år været hjemmehjælper ved Spøttrup Kommune. T.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d.



-W-20.-4.-1954 fra Kristian Hansen. Gården er udstykket 1936 fra Møllegården i Vadum. Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 92.400. Areal 8,65 ha.Stuehuset er opført 1936 og gennemrestaureret 1971, kostald og lade opført 1936, ombygget til kostald 1962, lade opført 1962, maskinhus 1955 og 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 12 årskøer, 4 kalvekvier, 10 ung- og småkvier, 10 fedetyre og kalve, alle af racen SDM. Desuden er der 2 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.VADUMVE3 14, "H03ENBORG", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 560140.EILIF POULSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1917, søn af Mette og Poul Poulsen, Vadum, gift med Karen Eising, født d. 15.-7.-1927, datter af Katrine og Kristian Eising, Næstild.K.P. har været på Vallekilde Højskole.E.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1953 efter sin far, Poul-Poulsen, Vadum, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 161.600. Areal 14,6 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1963 og 1966, kostald og lade opført 1907, tilbygget 1927, maskinhus opført 1931, svinehus og hestestald 1953 samt maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.VADUMVE3 22, "STENGÅRD", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560015.SVEND CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1922, søn af Marie og Mads Christensen, Vadum.S.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra sin far, Mads Christensen. 1926 var gården på 86 tdr. land, der er blevet frasolgt jord i 1935 og i 1944 blev der frasolgt 42 tdr. land til 2 naboejendomme samt tillægsjord til en tredie.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 207.000. Areal 18,6 ha.Stuehuset er opført 1920, kostald restaureret efter brand i 1944, svinestald opført ca. 1900 og restaureret 1965, lade opført 1944 og maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og sprøjtning. VADUMVE3 24, "SØBORGAARD", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 561335.THORKILD ROBERT BRIXEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1941, søn af Kirstine og Åge Brixen, Mollerup, gift med Ingrid Marie Thomsen, født d. 18.-7.-1941, datter af Sigrid og Svend Åge Thomsen, Breum.I.M.B. er kontoruddannet på slagteriet i Skive.



-368-T.R.B. har været Asmildkloster Landbrugsskole, han er kasserer for Vadum-Spøttrup Pumpelaug. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Laust Iversen, Skive.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 486.100. Areal 49 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha. Der er forpagtet ca. 17 ha. og der er ca. 1 ha. skov og ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1872 og moderniseret 1978, kostald ombygget og udvidet til 3 rækker kreaturer 1962, svine- og hestestald opført 1952, ny svinestald 1968 og 1979, lade opført 1872 og udvidet 1962, maskinhus opført 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 70 årskøer, 25 kalvekvier, 35 ung- og småkvier, 30 fedetyre og kalve, alle af racen SDM. Desuden er der 40 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, og der er 3 heste. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges delsvis fremmed arbejdskraft.VADUMVEJ 29, "SØVANG", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07- 561221.CHRISTIAN MUSGÄRD, gårdejer, født d. 1.-4.-1942, søn af Lilly og Vagn Musgård, Hjerk, gift med Eva Rasmussen, født d. 17.-5.-1944, datter af Margrethe og Jacob Rasmussen, Vile.E.M. er laborant i Skive.C.M. er beskæftiget som værkstedslærer på teknisk skole i Skive. Han overtog gården i 1965 fra Peder Iversen.Matr. nr. 24a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 224.700. Areal 37 ha., heraf ca. 8 ha. strandeng.Stuehuset er opført omkr. 1850, senere udvidet 2 gange og sidst restaureret i 1978. De gamle udbygninger er opført ca. 1850, kostalden forandret 1957 og ny kostald opført 1970 samt spaltestald 1975. Gården drives med planteavl. Salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. I 1982 opførtes en vindmølle, som forsyner ejendommen med el til lys og varme. VEJBYVAD 5, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566016.MOGENS HØSTGAARD JENSEN, gårdejer, omtales under Engvej 30, Vejby.M.H.J. overtog gården d. 1.-7.- 1985 fra Johanne og Svend Hes- sellund Jeppesen, Vejby.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 365.000. Areal 20 ha. Der er 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1870, svinestald og garage 1978. Gårdendrives med en svineproduktion på ca. 1.200 SPF-slagtesvin årligt. Planteavlen omtales under Engvej 30, da gårdene drives sammen. Der findes fodersilo, da grisene fodres med færdig foder. Maskinstation bruges til høst. 



VESTER BALLINGVEJ 2, "GUNNARS HAVE", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564258.SIGFRED REGHNAGEL KRISTENSEN, landmand, født d. 9.-3.-1941, søn af Sofie og Karl Kristensen, Hegnsvig, gift med Ina Bertelsen, født d. 18.-6.-1948, datter af Gudrun og Vagn Bertelsen, Brøndum. I.K. er fysioterapeut.S.R.K. har været dansk mester i atletik i følgende discipliner: 20 km., 10 km. og i terrænløb i årene 1966-1970. Han er medejer 
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af I/S GSG-Mink. Han overtog gården d. 1.-12.-1984 fra Niels Ole Christensen, Balling.Matr. nr. 4j m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 159.500. Areal 11,5 ha. Der er forpagtet 25 ha. samt bygninger på Smedegården i Brøndum. Der er 3 ha. skov og eng.Stuehuset er fra før 1900, svinestald opført 1964 og udvidet 1969, lade og maskinhus er fra før 1900. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, grisene opfedes på gården. Planteproduktionen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, silo til 500 tdr. og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft. VESTER BALLINGVEJ 7, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07- 564274.PETER JACOBSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1940, søn af Marie og Kristian Jacobsen, Lihme, gift med Mary Kirstine Madsen, født d. 4.-7.-1942, datter af Agnes og Eskild Madsen, Hvidbjerg.P.J. overtog gården d. 31.-5.-1963 fra Niels Laigaard, Sdr. Rind. Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Areal 18 ha., heraf til-købt 10 ha. Der er forpagtet 10 ha. og 8 ha. er eng udlagt i græs. Stuehuset er opført 1912, ko- og svinestald ligeledes 1912, ombygget og udvidet flere gange, lade opført 1968 og tilbygget 1975. Gården drives med en kvægproduktion, bestående af 43 årskøer, 20 løbekvier, 30 småkvier og 25 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, 2 køresiloer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTER BALLINGVEJ 8, "BILGRAV", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564159.MARTIN HØSTÅRD MØLLER, landmand, født d. 10.-8.-1958, søn af Ellen og Knud H. Møller, Nittrupgård, gift med Tina Johnsen, født d. 29.-11.-1961, datter af Aase og Kurt Johnsen, Brønshøj.T.J. er regnskabsassistent.



-370-M.H.M. overtog gården d. 1.-8.-1983 fra Holger Møller Høstgård, Balling.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 542.500. Areal 41 ha. Der er 5 ha. eng.Samtlige bygninger nedbrændte i 1880 og blev opført med stuehus, kostald, svinehus som blev ombygget i 1984, lade opført 1880 indrettet med plansilo 1985. Gården drives med en slagtesvineprodktion på ca. 1.200 stk. årligt. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 1 traktor, halmfyr, plansilo, plantørringsanlæg og nødvendige maskiner til gårdens drift samt automatisk foderanlæg.VESTER BALLINGVE3 11, "HØSTGÅRD", 7861 BALLING, tlf. 07-564517.Ejerne omtales under Grundvadvej 21, Balling.Gården blev overtage d. 1.-4.-1978 fra Karsten Primdahl, Balling.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 445.300. Areal 36 ha. Der er ca. 4 ha. eng, der er udlejet.Stuehuset er opført 1868, svinestald ligeledes 1868, svinestald 1878, ombygget 1964 samt lade opført 1927. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps og korn. Gården drives sammen med gården Grundvadvej 21, Balling.VESTER BALLINGVEJ 12, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07- 564653.FINN TOFT MADSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1960, søn af Ingrid og Jens Chr. Madsen, Kjeldbjerg, gift med Annette Toft Hansen, født d. 12.-10.-1962, datter af Birgit og Villy Hansen, Nr. Søby. A.f.M. er pædagogmedhjælper.F.T.M. overtog gården d. 1.-8.- 1985 fra Kresten Villadsen, Balling.Matr. nr. 6cm m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 257.300. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1843, svinestald og lade 1908, maskinhus 1970'erne samt 1 8-rækkers minkhal og gylletank opført 1987. Gården drives med en produktion på 465 minktæver. Desuden er der 100 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 siloer, portionstørreri og nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

VESTER BALLINGVE3 16, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564452.POUL CHRISTIAN PEDERSEN, landmand, født d. 24.-8.-1949, søn af Sigrid og Søren Pedersen, Hjerm, gift med Lilly Irene Lyngesen, født d. 1.-6.-1954, datter af Ely og Erik Lyngesen, Bjergby.



-371-P.C.P. overtog gården d. 1.-11.-1978 fra Ida og Åge Pedersen, Balling.Matr. nr. 10c m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 281.300. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Der er forpagtet 16 ha. og der er 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1949, kostald og svinestald 1949, ombygget til småkalve og kvier 1979, ny kostald opført 1979, maskinhus 1982 og foderhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 25 kalvekvier, 15 kviekalve, 28 slagtekalve og 10 småkalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til ensilering, roeoptagning og høst.VESTERGADE 16B, "HEDEGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564198.AAGE BØNDING, gårdejer, født d. 17.-3.-1937, søn af Bodil og Harald Bønding, Dølby, gift med Karen Hedegård, født d. 17.-3.- 1943, datter af Tinne og Knud Hedegård, Balling.K.M.B. er damefrisør med forretning i Balling.AA.B. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin svigerfar, Knud Hedegård, nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje fra omkr. 1850.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 563.300. Areal 32 ha., der er frasolgt 5 ha. til industrigrunde og der er tilkøbt 3 ha. 33 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1984, kostald ombygget til grise 1978, svinehus opført 1981, maskinhus 1982, halmhus med halmfyr 1979 og svinehus 1988. Gården drives med en svineproduktion, bestående af 150 SPF-årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTERGADE 18, "TOFTGÅRD", 7861 BALLING, tlf. 07-564078. EJVIND TOFTGAARD, gårdejer, født d. 8.-9.-1932, søn af Marie og Peder Toftgaard, Balling, gift med Inger Højholdt, født d. 17.-2.1942, datter af Marie og Rasmus Højholdt, Auning.I.T. er hjemmesyerske.E.T. er greenkeaper på golfbanen i Skive. Han overtog gården i 1962 fra sin far, Peder Toftgaard, Balling. Gården har været i slægtens eje siden 1846.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 488.200. Areal 22 ha., heraf frasolgt 4 ha. til industrigrunde.Stuehuset er opført 1765, kostald 1899 ombygget til vaskerum og værksted i 1970'erne, lade opført 1800, ko- og svinestald 1964 og ombygget til fedesvin 1976, lade med halmfyr opført 1982 samt maskinhus omkr. 1950. Gården drives med en slagtesvineproduktion mellem 800 og 900 stk. årligt. Desuden er der 5 får og 1 vædder. Planteavlen består af raps, ærter og rajgræs. Der findes 2 traktorer, plansilo, plantørringsanlæg og halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og staldgødning.



VESTER HÆRUP STRANDVEJ 16, "SØNDERHEDEGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560060. VAGN SVENNINGSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1934, søn af Kirstine og Kristian Svenningsen, Junget, gift med Stinne Iversen, født d. 20.-5.-1930, datter af Johanne og Anton Iversen.S.S. er hjemmesygeplejerske.V.S. har været på Vallekilde Højskole og Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i dag vurderingsmand og overtog gården d. 1.-6.-1959
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fra Anders B. Jensen, Skive.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 183.700. Areal 13,4 ha.Stuehuset er opført ca. 1900, ko- og svinestald og lade 1920, svinestald 1970. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner tilgårdens drift. VESTER HÆRUP STRANDVEJ 17, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560383.OLE JEPPESEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1951, søn af Margrethe og Tormod Jeppesen, Lihme, gift med Ketty Riis, født d. 30.-1.1955, datter af Herdis Riis, Balling.K.J. er sygeplejerske.O.J. er handelsuddannet og har arbejdet som bogholder i 8 år. Han overtog gården d. 1.-10.-1978 fra sin far, Tormod Jeppsen, Lihme. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1890. Matr. nr. 4k m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 136.400. A-real 16 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 8 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1890, stald 1890, stald 1914, ombygget til kreaturer 1980, lade opført 1958, ombygget til spaltestald 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 10 kalvekvier, 10 ung- og småkvier samt 10 fedetyre, af racerne RDM og SDM. Planteavlen består af ærter og korn. Der findes 2 traktorer, silo, proprionssyreanlæg til korn samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og ensilering.VESTER HÆRUP STRANDVEJ 19, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560218.OLE OLESEN, husmand, født d. 12.-7.-1918, søn af Kirsten Marie og Mikkel Kristian Olesen, Lihme, gift med Lilli Iversen, født d. 31.-12.-1931, datter af Astrid og Laurits Iversen, Jerlev.L.O. har siden 1976 dagligt ført



-373- dagbog over temperatur og vejr.O.O. har været på Uldum Højskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1951 fra sin mor, Kirsten Marie Olesen, Lihme.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 111.200. Areal 8,7 ha.Stuehuset er over 200 år gammelt, blev restaureret 1967 og 1987, stald opført 1870 og restaureret 1953, lade opført 1922. Gården drives udelukkende med planteproduktion, bestående af raps og byg. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.VESTER HÆRUP STRANDVEJ 23, "TOFTGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560014.INGEMANN JENSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1922, søn af Marie og Andreas Jensen, Ryde, gift med Anna Christiansen, født d. 5.-5.1922, datter af Marie og Marinus Christiansen, Trabjerg.I.J. har siden 1966 været medlem af Lihme Sogneråd og senere Spøttrup Kommunalbestyrelse, valgt af Venstre, han har desuden været medlem af Viborg Amtsråd fra 1978-1982. Han overtog gården d. 11.-6.-1954 fra Jens Madsen, Vester Hærup. Gården blev købt fri fra KåsHovedgård i 1789 til en pris af 450 rdl., den var da på ca. 60 tdr. land.Matr. nr. la Sønderhede. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 210.500. Areal 16 ha. Stuehuset er opført ca. 1868, udhusene er opført efter brand i 1936 med følgende bygninger: kostald, lade og svinehus. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTER HÆRUP STRANDVEJ 25, "VESTER HÆRUP", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560073. JENS MADSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1922, søn af Marie og Kresten Madsen, Vejby, gift med Mette Overgaard, født d. 13.-1.- 1922, datter af Marie og Jørgen Overgaard, Lihme.J.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1954 fra sin svigerfar, Jørgen Overgaard, Lihme.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 665.000. Areal 56,5 ha., heraf tilkøbt 30 ha. 1963-1975 blev der frasolgt 11,5 ha. til sommerhusgrunde. Stuehuset er opført 1873, kostald restaureret 1967, svinehus restaureret 1966, lade opført 1873, maskinhus og garage 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion, bestående af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, portionstørreri, silo og plantørringsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.



VIGEN 1, "HÅSUMGÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566269. ANDERS NØRGÅRD NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1943, søn af Johanne og Albert Nielsen, Roslev, gift med Margit Vester- gaard, født d. 27.-4.-1943, datter af Johanne og Kristian Vestergaard, Skive.A.N.N. er handelsmand. Han overtog gården d. 1.-12.-1975 fra Bennet Nielsen, Hvidbjerg.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 
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800.000. Grundskyld 85.000. Areal 11,7 ha.Stuehuset er opført 1985, garagen er opført på gammel stuehusgrund i 1986, kostald opført ca. 1900 og ombygget 1950, rundbuehal opført 1976 og maskinhus ca. 1900. Gården drives som alsidigt landbrug med en kødkvægsbesætning bestående af 10 am- mekøer, 12 kvier og 8 tyre. Desuden produceres der ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst. VILDMOSEN 2, "HØRBYSMINDE", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561129.MAGNE PLOUGMANN, husmand, født d. 12.-4.-1937, søn af Lisbeth og Kristen Plougmann, Rødding.M.P. overtog gården d. 31.-12.-1968 fra sin mor, Lisbeth Plougmann, Rødding. Gården har været i slægtens eje siden 1873.Matr. nr. 13b m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 98.600. Areal 10,3 ha. Der er 1,5 ha. plantage.Stuehuset er opført 1903, stald og lade 1903, ombygget til kreaturer og tilbygget 1930, hønsehus opført ca. 1930. Gården drives med en kvægproduktion, bestående af 14 årskøer, 6 kalvekvier, 8 ung- og småkvier samt 8 fedetyre, alle krydsningsdyr af Jersey og RDM. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VILDMOSEN 4, "BAKKEGÅRDEN", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561547.MAGNUS KRISTENSEN, landmand, født d. 4.-7.-1954, søn af Inga og Jens Kristensen, Balling, gift med Lilian Mikkelsen, født d. 3.-6.-1954, datter af Evy og Børge Mikkelsen, Skive.L.K. er sygeplejerske.M.K. overtog gården i august 1977 fra Ivar Stamp, Rødding. Matr. nr. 4ok m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 233.300.Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 7 ha. og der er 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret flere gange, sidst i 1986, kostald



-375-opført ca. 1925 og ombygget til svinestald 1975, lade opført 1925, svinestald 1975, lade ombygget til grise 1977, svinestald 1978, halmlade 1979, svinestald 1980 og 2 maskinhuse 1982. Gården drives med en svineproduktion, bestående af 60 SPF-årssø- er, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.VILDMOSEN 5, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561184.KRESTEN HALD ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1934, søn af Hansine og Karl Andersen, Karby, gift med Bodil Primdahl, født d. 1.-8.-1940, datter af Marie og Peder Primdahl, Rødding. K.H.A. har været på Viby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Johannes Laursen, Rødding.Matr. nr. 37a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 391.000. Areal 39,4 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1905 og gen- nemrestaureret 1975, udhusene nedbrændte i 1950 og blev genopført på samme sokkel med kostald, lade, hestestald, kostald opført 1971 og tilbygget 1975, maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 40 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier og 20 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer, genvindingsanlæg for varme til stuehuset fra kostalden, samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af arbejdet. VILDMOSEN 8, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-56176.BJARNE AGERHOLM, flybrandmand, født d. 20.-5.-1964, søn af Jonny og Peder Agerholm, Skive, bor sammen med Pia Lide- gaard, født d. 7.-9.-1965, datter af Niels Lidegaard, Hem.P.L. er ansat på Balling Plejehjem.B.A. er brandmand på Flyvestation Karup. Han overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Eli Fredskilde.Matr. nr. 36a. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 42.800. Areal ca. 2 ha.Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret 1976, desuden er der værksted og garage. Gården drives udelukkende som fritidslandbrug med planteavl bestående af raps og havre. Der bruges maskinstation til høstarbejdet.



-376-VILDMOSEN 9, "EJSTRUPLUND", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561130.GUNNAR MADSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1936, søn af Esther og Bernhard Madsen, Lem, gift med Anna Krejberg, født d. 19.-1.-1937, datter af Margrethe og Frits Krejberg, Krejbjerg. G.M. er i bestyrelsen for Jutland Slagterierne og formand for Svineproduktionsudvalget for Skive-Viborg området samt i kredsledelsen for DLG. Han overtog gården d. 12.-3.-1960 fra Henry Madsen, Lem.Matr. nr. 38a m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 431.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 27 ha., det tilkøbte jord er 4 naboejendomme. Der er ca. 4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1959 og tilbygget 1973, avlsbygningerne er opført efter brand i 1973/74, driften blev efter branden lagt om fra kvæg til svinebrug, der blev bygget 3 svinestalde og lade samt maskinhus i 1982. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetæsker, gylletank, gastæt silo, genvindsanlæg for varme, stuehuset opvarmes fra slagtesvinestalden. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VILDMOSEN 10, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561324. ARNE RAVN THOMSEN, søn af Hanna og Peder Thomsen, bor sammen med Mai Mortensen, datter af Gurli Balling Engelsen og Ivar Mortensen.M.M. er konstruktions tekniker. A.R.T. er salgskonsulent.De 2 nævnte har lejet gården af læge Hans martin Johnsen.Matr. nr. Ib Vejby. Areal 11 ha. Gården drives som stutteri, kal-det Salling Arabians, som er et stutteri med renavlede ox arabere. Stutteriets hingst står også til avlstjeneste for fremmede hopper. Med til stutteriet hører en mindre avlsbesætning af Shopshire får, med salg af lam både til avl og kødproduktion.VOLLINGVEJ 18, "VESTERGÅRD", 7861 BALLING, tlf. 07-564121. PEDER HALD VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 25.-7.-1948, søn af Mary og Marius Kristian Vestergård, Balling, gift med Bodil Pedersen, født d. 13.-5.-1950, datter af Valborg og Ejvind Johannes Pedersen, Lem.B.V. er overassistent i Spøttrup Kommune.P.H.V. overtog gården d. 1.-8.-1971 fra sin far, Marius Kristian Vestergård.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 292.100. Areal 25 ha.



-377-Stuehuset er opført 18160 og restaureret 1975, stald og lade opført 1956, stald 1972, stald 1978, maskinhus 1975 og gastæt silo 1983. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på ca. 4.600 årligt. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 1 traktor, gylletank, gastæt silo og genvindingsanlæg for varme.VOLSHEDEN 3, "KORSBÆKGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561421. KRISTIAN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 6.-5.-1945, søn af Dorthe og Poul Ve- stergaard, Oddense, gift med Hanne Drejer Jensen, født d. 15.-4.-1946, datter af Else og Jens Peter Jensen, Vejby.H.V. er hjemmesygeplejerske ved Spøttrup Kommune.K.V. er agronom. Han overtog gården d. 15.-11.-1974 fra Anders Jørgensen, Måbjerg. Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 737.500. Areal 67,3 ha., heraf tilkøbt 42,4 ha. fra 2 naboejendomme, Vildmosegård og Hellerupgård. Der er 5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1937, udhusene er opført efter brand i 1952 med svinestald, kostald og lade samt ungdyrstald i 1977. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer af racen Simmentaler samt 60 fedekalve. Planteavlen består af ærter, raps, hestebønner, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, portionstørreri, halmfyr og nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VOLSHEDEN 10, "VOLSHEDE- GÅRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561156.SVEND AAGE SKRIVER VILLAD- SEN, født d. 30.-8.-1927, søn af Maren og Jens Villadsen, gift med Ester Nørholm, født d. 6.-6.- 1936, datter af Eli og Christian Nørholm.E.N.V. er lærer.S.AA.S.V. overtog gården d. 1.-3.- 1965 fra sin mor, Maren Skriver Villadsen.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36,2 ha.Stuehuset er opført 1910, kostald 1965, lade 1966, maskinhus 1946, svinehus 1928, resten fra 1915. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer af blandet race + 75 stk. ungkvæg. Der findes 3 traktorer og gylletank. Der er ansat 1 fast medhjælp.ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 15, "SINDINGGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560496. JENS PEDER SØRENSEN, landmand, født d. 27.-5.-1944, søn af Dorthe og Johannes Sørensen, Rødding, gift med Ellen Kristensen, født d. 30.-11.-1945, datter af Karen og Jens Kristensen, Lihme.E.S. er kontorassistent.J.P.S. er formand på lageret ved Roslev Huse. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra sine svigerforældre, Karen og Jens Kristensen, Lihme. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1890.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 651.800. Areal 52 ha., heraf tilkøbt ca. 17 ha. fra 2 naboejendomme.



-378-Stuehuset er opført 1954, kostald, svinestald, lade og maskinhus er ligeledes opført 1954. Gården drives med en slagtesvineproduktion. Planteavlen består af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 19, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07- 560067.NIELS FREDERIKSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1921,søn af Magda og Niels Nielsen, Lem, gift med Karen Marie Sørensen, født d. 4.-11.-1925, datter af Mitte og Johannes Sørensen, Lihme. N.F.N. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin svigerfar, Johannes Sørensen, Lihme. Gården har været i slægtens eje fra ca. 1860.Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 182.700. Areal 13,8 ha.Stuehuset er opført 1908, kostald 1909 og ombygget til grise 1984, lade opført 1909 og tilbygget 1955, maskinhus og garage opført 1909. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, siloer, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst. ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 21, "TOPHØJGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560161. AAGE PINNERUP, gårdejer, født d. 29.-10.-1940, søn af Anna og Frederik Pinnerup, Lem, gift med Else Larsen Jensen, født d. 22.-7.1942, datter af Stinne og Laurits Larsen Jensen, Lihme.AA.P. har været på St. Restrup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra Hagbert Lassen, Skive.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 515.800. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt ca. 17 ha.Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret sidst 1975, kostald opført 1914 ombygget til svinehus 1973, lade opført 1971, kostald og svinehus 1973, maskinhus 1975, svinestald 1978, ensilagehus 1981 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 44 årskøer, 24 kalvekvier, 24 ung- og småkvier, 30 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 35 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Gården har eget rugeri samt 35 avlsfasaner. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, siloer samt alt i moderne landbrugsmaskiner. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 22, "LIHMEGÅRD", Limhe, 7861 BALLING, tlf. 07560357.OLE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1957, søn af Rigmor og Aage Kristensen, Harre, gift med Bente Vestergaard, født d. 29.-5.- 1954, datter af Signe Marie og Johannes Vestergaard, Tulstrup- gård.B.K. er kommuneassistent ved Spøttrup Kommune, hun har været på Asmildkloster Landbrugsskole.
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O.K. er udlært tømrer og har været på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra Otto Georg Jensen, Lihme. Gården har været i slægtens eje siden 1738.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 550.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 13 ha. ved jordfordeling. Der er forpagtet 12 ha. og der er 1 ha. skov. Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret 1979, kostald ombygget og udvidet 1982, svinestald ombygget til ungkreaturer 1982, maskinhus opført 1977 og lade 1881. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 48 årskøer, 25 kalvekvier, 40 ung- og småkvier, 27 fedetyre og kalve, alle af racen SDM. Desuden er der 2 varmblodsheste. Planteavlen består af byg. Der findes 2 traktorer, gylletank silo til 700 tdr., genvindingsanlæg og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft. ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 26, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560006.LAURITS LARSEN JENSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1904, søn af Maren og Jens Larsen Jensen, Lihme, gift med Kristine Kristensen Gedde, født d. 19.-2.-1914, datter af Tyra og Jens Gedde, Vendal.L.J. har i 24 år været medlem af Sognerådet i Lihme, de 12 år som formand, desuden i slagte-riets bestyrelse i 16 år og formand for Lem-Vejby-Lihme Sparekasse i ca. 25 år. Han overtog gården d. 1.-4.-1939 fra sin far, Jens Larsen Jensen, Lihme, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje fra omkr. 1850. Matr. nr. 5d m.fl. Ejensomsskyld 320.000. Areal 1,5 ha., frasolgt 12 ha. d. 1.-4.- 1976.Stuehuset er opført 1915, lade 1905, ko- og svinestald 1947 og garage 1959. Gården drives som fritidslandbrug. 



ÅBAKKEN 4, "HESTHAVE", SPOTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563014.KNUD DYHRBERG, gårdejer, født d. 18.-12.-1941, søn af Astrid og Johan Dyhrberg Jensen, Balling, gift med Martha Mousten, født d. 3.-10.-1944, datter af Mette og Johannes Mousten, Krejbjerg. K.D. overtog gården d. 1.-5.-1976 fra sin far, Johan Dyhrberg Jensen, Balling.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 
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3.100.000. Areal 70 ha. Der er 15 ha. eng og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1750, udhusene er opført efter brand 1914 med følgende bygninger: lade, kostald, svinestald og maskinhus, i 1976 blev der opført svinestald, maskinhus, spaltestald til ungdyr samt siloanlæg. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 50 årskøer, 20 kalvekvier, 40 ung- og småkvier samt 25 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn, køresilo, genvindsanlæg for varmt vand samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 fodermester.ÅBAKKEN 10, "BAUNHØJGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563057.JØRGEN AGGERHOLM, gårdejer, født d. 3.-8.-1930, søn af Johanne Kirstine og Martin Kristian Jensen, Øster Jølby, gift med Kirsten Bensgaard Hansen, født d. 4.-9.-1935, datter af Anna Marie og Søren Hansen, Nykøbing. J.A. overtog gården d. 6.-4.-1956 fra Hans Kristian Wulf.Matr. nr. 4t m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 467.700. Areal 47 ha. Der er 8 ha. skov.Stuehuset er opført 1913, kostald 1913 og udvidet og tilbygget 1965, hestestald og brændehus ombygget 1958 til svinestald, lade opført 1913 samt gastæt silo 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Desuden er der 20 stk. fedekvæg af blandet race. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ÅBAKKEN 20, "NØRGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07563006.VAGN VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 19.-11.-1948, søn af Kirsten og Jacob Vestergård, Krejbjerg.V.V. overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin far, Jacob Vestergård. Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 850.000. A- real 69,4 ha. Der er 3 ha. skov. Stuehuset er opført 1911 og re-



-381- staureret 1980, kostald opført 1956, nedbrændt 1964 og genopført som ristestald , 2 svinehuse opført 1965 og maskinhus. Gården drives med en kvægbesætning bestående af 42 årskøer, 21 kalvekvier, 20 småkvier, alle af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives med løs medhjælp og maskinstation.Abakken 22, "gedholm", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07563034.JENS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1935, søn af Marie og Karl Rasmussen, Roslev, gift med Sofie Fodgaard, født d. 5.-3.-1936, datter af Inger og Asbjørn Fodgaard, Hjerk.J.R. overtog gården d. 28.-6.-1961 fra Agnethe og Marinus Jensen, Krejbjerg.Matr. nr. 32a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 258.500. A- real 21 ha. Der er forpagtet 5 Foto: Kastrup Luftfoto.ha. og der er 4 ha. lyng og fyr i vild natur.Stuehuset er opført 1883 og restaureret 1970 og 1975, kostald opført 1965, udvidet og tilbygget 1974, 1975 og 1978, lade opført 1975, staklade 1970, gylletanke 1974 og 1982 samt køresilo 1983. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 40 årskøer, 20 kalvekvier, 20 ungkvier samt tyrekalve, der opfedes på gården, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, genvindingsanlæg for varme, stuehuset opvarmes fra kostalden. Gården drives som familiebrug, der bruges en del maskinstation.ÅBAKKEN 24, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563115. ANDERS KRISTIANSEN, landmand, født d. 9.-5.-1924, søn af Marie og Emil Kristiansen, Junget, gift med Agnes Sørensen, født d. 8.-3.-1935, datter af Anna og Andreas Sørensen, Krejbjerg. A.K. er deltids ansat i en slagterbutik i Balling.A.K. overtog gården d. 1.-11.-1957 fra sin svigerfar, Andreas Sørensen, Krejbjerg.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 132.400. Areal 9,9 ha. Der er 1,7 ha. eng.Stuehuset er opført 1948 og tilbygget 1976, stald opført 1948, udvidet og tilbygget 1962 og 1972, lade opført 1948 og garage 1967. Gården drives med en svineproduktion bestående af 30 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.



ÅBAKKEN 33, "SKREVSGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563018.JOHANNES MOUSTEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1917, søn af Else og Laust Mousten, Krejbjerg, gift med Mette Kristensen, født d. 4.-3.-1918, datter af Martha og Magnus Kristensen, Sdr. Andrup. J.M. har været medlem af Krejbjerg Sogneråd i 8 år. Han overtog gården d. 1.-4.-1942 fra sin far, Laust Mousten, Krejbjerg, nuværende ejer er 6. generation 
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på gården, der har været i slægtens eje siden 1765.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 473.300. Areal 49 ha. Der er 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1834, udhusene nedbrændte i 1883 og blev genopført 1884 med kostald, svinestald og lade, desuden er der maskinhus fra 1981. Gården drives med en svineproduktion samt planteavl bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørreri, gennemblæsningssilo og nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives med løs hjælp til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

Abakken 35, "Nørgård", KREJBJEG, 7861 BALLING, tlf. 07563001.ESPER OG LAUST NØRGAARD, gårdejere.E.N. er født d. 2.-9.-1926, søn af Bernhardine og og Laust Nørgaard, gift med Anna Nielsen, født d. 18.-5.-1922, datter af Kirstine og Niels Nielsen, Yttrup. L.N. født d. 25.-11.-1953, søn af Anna og Esper Nørgaard, Krejbjerg.E.N. har en årrække haft ornecentral i Hjerk, han er formand for Husmandsforeningen Fremad. Han overtog gården i 1957 fra søskendeparret Markus og Margrethe Nørgaard, i 1979 overtog sønnen, L.N., halvdelen af gården. Nuværende ejere er 10. generation på gården.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 167.900. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er 1 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1896, lade opført 1889, kostald 1931 udbygget og tilbygget 1972, spaltestald opført 1975, ny fare- og fravænningsstald 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 23 årskøer + opdræt af racerne DRK og SDM. Desuden er der 75 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteproduktionen består af raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg, plantørringsanlæg og nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



ÅBAKKEN 42, "ØSTERGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563038.SVEND AAGE BAK, gårdejer, født d. 8.-6.-1941, søn af Astrid og Harald Bak, Krejbjerg, gift med Birgit Pedersen, født d. 7.-5.-1948, datter af Eva og Aksel Pedersen, Oddense.B.B. er kassedame.S.AA.B. overtog gården i juni 1970 fra Matilde Rasmussen. Matr. nr. 52 m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 395.700.
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Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8,6 ha. Der er forpagtet 14,5 ha. og der er 8,3 ha. skov og strand.Stuehuset er opført 1860, lade 1900, gi. kostald 1916 og ombygget til grise, garage og værksted, svinestald opført 1918, kostald 1972, spaltestald til ungkreatur og grise 1976, lade 1979, gylletanke 1972 og 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 50 årskøer, 35 fedetyre, 35 kalve, 30 løbe og kalvekvier, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 3 køresiloer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 medhjælp.ÅBAKKEN 43, "NY KREJBJERG- GÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563078.LAURIDS STISEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1943, søn af Mette og Erik Stisen, Roslev, gift med Mette Bach, født d. 21.-8.-1941, datter af Anna og Peter Bach, Krejbjerg.M.B. er gymnastikinstruktør.L.S. overtog gården d. 10.-10.-1965 fra Tegl Refsgård, Eskjær.Matr. nr. 53 a m.fl. Areal 25 ha. Der er 3 ha. skov og 3 ha.eng.Stuehuset er opført 1885, der er bygget svinehuse og kornopbevaringskapacitet. Gården drives med en svineproduktion bestående af 200 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 2 gylletanke, 2 gastætte siloer samt 1 vindmølle på 55 KW. Der er 1 fast medhjælp.ÅBAKKEN 45, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563078.LAURIDS STISEN, gårdejer, omtales under Åbakaken 43, som han også ejer.L.S. overtog gården i maj 1983 fra Bent Andersen.Matr. nr.521 m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 223.000. Areal 16 ha.Der er stuehus og 2 svinehuse. Gården drives sammen med "Ny Krejbjerggård", Åbak- ken 43.ÅBAKKEN 49, "KALLUMBORG", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563008.JENS CHRISTIAN BACH, gårdejer, omtales under Åbakken 51, som han også ejer.J.C.B. overtog gården d. 1.-8.-1981 fra Magnus Præst, Krejbjerg.Matr. nr. 53 e. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 338.600. Areal 35 ha. Der er 3 ha. skov og 9 ha. eng.Stuehuset er opført i 1700-tallet og tilbygget i 1800-tallet, svinestald, kostald og



-384- lade opført 1880'erne. Gården drives sammen med "Krejbjerggård", som omtales under Åbakken 51.ÄBAKKEN 51, "KREJBJERGGÄRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563008.JENS CHRISTIAN BACH, gårdejer, født d. 3.-3.-1944, søn af Anna og Peter Bach, Krejbjerg, gift med Hanne Godsk, født d. 1.-6.- 1948, datter af Karen og Arne Godsk, Lyby.J.C.B. har været medlem af Salling Landboforenings bestyrelse i 6 år. Han overtog gården d. 1.-7.- 1968 fra sin far, Peter Bach, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1903. Matr. nr. 54a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 574.700. Areal 63 ha. Der er 7,5 ha. skov og 16 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, sidst i 1983. Udhusene nedbrændte i 1956 og blev genopført med svinestald, kostald, lade og maskinhus, kostalden blev udvidet i 1968 og igen i 1973. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 55 årskøer, 22 kalvekvier, 25 ungkvier, 23 småkvier samt 25 fedetyre, alle af racen SDM. Planteproduktionen består af ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, halmfyr, siloer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 fast medhjælp.

1.150.000. Grundskyld 346.000. Areal 31 ha., Vollingvej 13.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret 1985,

ÅGADE 38, "VISHOLM", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566386.SVEND NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1954, søn af Petra og Søren Nielsen, Skive, gift med Anny Johanne Husted Albertsen, født d. 17.-7.-1957, datter af Selma og Karl Emil Albertsen, Balling.S.N. overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Niels Jakobsen, Ramsing. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 13 ha. beliggendekostald opført 1920 og ombygget 1982, foderhus opført 1982, kalvehus og lade 1920. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 37 årskøer, 15 kalvekvier, 30 ung- og småkvier af blandet race,Jersey og SDM, tyrekalvene sælges som små. Der findes 3 traktorer samt nødvendige maskiner til gården drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



ÅLBÆK STRANDVEJ 3, "NORDGÅRD", ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07-560199.KRISTIAN HALD, gårdejer, født d. 27.-11.-1918, søn af Ane Kirstine og Johan Hald, Ålbæk, gift med Estrid Agnethe Andersen, født d. 13.-1.-1918, datter af Katrine og Kresten Andersen, Vadum. K.H. døde d. 5.-5.-1978. Han overtog gården d. 25.-4.-1958 fra Harald Hald, Lihme.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 250.300. Areal Stuehuset er opført 1928, kostald, opført 1968. Jorden er udlejet.
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18,5 ha., heraf tilkøbt ca. 3 ha.svinestald og lade ligeledes 1928 og maskinhus

Foto: Kastrup Luftfoto.

ÅLBÆKVEJ 17, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560115.VAGN SØRENSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1931, søn af Jenny og Bertel Sørensen, Øster Hærup, gift med Ingrid Svenningsen, født d. 22.-7.-1940, datter af Jenny og Aage Svenningsen, Ålbæk Mølle.V.S. overtog gården d. 15.-8.-1957 fra Kirstine Larsen, Lihme.Matr. nr. 90 m.fl. Ejendomsskyld 1.430.000. Grundskyld 131.600. Areal 15,7 ha., heraf tilkøbt 8ha. Der er forpagtet ca. 8 ha.Stuehuset er opført ca. 1890, kostald moderniseret og udvidet 1963, lade opført 1966, svinestald 1976 og 1979. Gården drives med en svineproduktion bestående af 50 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til gødning.ÅLBÆKVEJ 21, "STÆRHØJ", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560125. BENT THOMASEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1934, søn af Marie og Marinus Thomasen, Herrup, gift med Mona Lisa Christenen, født d. 22.-9.-1938, datter af Gudrun og Bernhard Christensen.M.L.T. er sygehjælper.B.T. døde d. 29.-5.-1972. Han overtog gården d. 1.-7.-1963 fra Jens Christensen, Skive.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 172.500. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 13,8 ha. Der er 3 ha. skov og agerjord i Bjergby.Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, sidst i 1970, ko- og svinestald opført 1913, lade 1930 samt østerhus med garage 1890. Jorden er udlejet.



ÅLBÆKVEJ 22, "HØJGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560108. SVEND JOHANNES JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1928, søn af Karen og Niels Jørgensen, Sevel, gift med Inger Ebbesen, født d. 1.-9.-1925, datter af Kirstine og Laurits Ebbesen, Sevel. S.J.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1954 fra Harry Dalsgaard, Ramsing.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 160.800. Areal
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12 ha.Stuehuset er opført 1917, kostald 1917 og ombygget til grise 1986, lade opført 1917 og ombygget til grise 1969, hestestald opført 1917 og ombygget til grise 1961, før 1917 lå gården 200 m. fra vejen og blev da flyttet. Gården drives med en svineproduktion bestående af 16 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 siloer til korn, korntørringsanlæg med kold luft, silo til ensilage samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til staldgødning.

350.000. Grundskyld 54.700. Areal 3,65 ha.Stuehuset er opført 1895, lade opført ligeledes kostald 1965, maskinhus 1970 og garage

ÅLBÆKVEJ 26, "LANDLYST", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07- 560288.VIKTOR EMANUEL STENGAARD, landmand, født d. 1.-12.-1916, søn af Kirsten og Markus Sten- gaard, Lihme, gift med Elna Gerda Jakobsen, født d. 29.-12.-1924, datter af Marie og Jakob Jakobsen, Sønder Hede.V.E.S. overtog gården d. 27.-12.- 1955 fra Mads Nielsen.Matr. nr. 5 m.fl. Ejendomsskyld 1895, svinestald og kalvehus 1911, 1974. Jorden er bortforpagtet.ÅLBÆKVEJ 36, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560050.JOHANNES CHRISTIAN JENSEN, landmand, født d. 13.-6.-1926, søn af Andrea og Kresten Jensen, Ålbæk.J.J. har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1952 fra sin far, Kresten Jensen, Ålbæk.Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 59.500. Areal 3,9 ha. Der er forpagtet 13,8 ha. fra en nabogård.Stuehuset er opført 1916, kostald, svinestald og lade 1927 og hønsehus 1935. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 10 kvier og 12 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.



-387-ÅLBÆKVEJ 38, "SØNDERGÅRD", ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07- 560080.KRESTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1914, søn af Maren og Niels Nielsen, Ålbæk, gift med Dagny Lisbeth Nørby Thomassen, født d. 29.-5.-1920, datter af Maren og Anders Thomassen.K.N. overtog gården d. 1.-4.-1941 fra sin far, Niels Nielsen, Lihme.Gården har været i slægtens eje siden omkr. 1700.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 235.000. Areal 27,4 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha.Stuehuset er opført 1873, kostald 1906 og tilbygget 1960, lade opført 1888, østerhus og maskinhus ca. 100 år gammel og maskinhus opført 1968. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, siloer til korn, portionstørreri og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. ÅLBÆKVEJ 39, "BREIDABLIK", ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07- 560075.KNUD HANSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1932, søn af Alma og Johannes Hansen, Ålbæk.K.H. har været på St. Restrup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin far, Johannes Hansen, Lihme. Gården er opført i 1927.Matr. nr. 4g. ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 133.100. Areal 11,8 ha.Stuehuset er opført 1927, udhusene nedbrændte i 1953 og blev genopført med lade, kostald og svinestald, maskinhus opført 1930 og 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor, silo til korn, silo til ensilage og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.ÅLBÆKVEJ 46, "ÅLBÆK PRÆSTEGÅRD", ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07-560040.VIGGO CHRISTENSEN, forpagter, født d. 10.-6.-1920, søn af Karen Marie og Mads "Mark" Christensen, Vadum, gift med Singly Kal- lestrup, født d. 13.-10.-1929, datter af Laura og Niels Dalgård Kallestrup, Tostrup.V.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog forpagtningen d. 1.-4.-1951 fra Kresten Smedemark, Lihme. Fra 1.-3.-1988 demark og Bente Martinussen. er Ålbæk Præstegård forpagtet af Mogens Sme-Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld ca. 330.000. Areal 23,5 ha.



-388-Stuehuset er over 100 år gammelt, kostald og svinestald opført 1935, lade 1901 og maskinhus 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 14 årskøer, 8 kalvekvier, 7 ung- og småkvier og 11 fedetyre, alle af racen RDM. Der opfedes 50 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, silo og magasin til korn, korntørringsanlæg og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.ÅLBÆKVEJ 50, ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07-560417.JENS PETER HØRBY, landmand, født d. 27.-3.-1933, søn af Helga og Karl Hørby, Rødding, gift med Gerda Irene Andersen, født d. 21.-10.-1945, datter af Anna og Valdemar Andersen, Hvidbjerg. G.I.H. er tekstilarbejder.J.P.H. overtog gården d. 15.-3.- 1983 fra grev Henrik Moltke, Hørsholm.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 286.800. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 4 ha.. Der er ca. 8 ha. strandeng.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985, kostald ombygget til grise 1979, desuden er der svinehus, gi. kostald, garage, hestestald, hønsehus, lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion bestående af 15 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn, korntørringsanlæg og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. ÅLBÆKVEJ 54, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560156.MARINUS HALBORG-MADSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1931, søn af Anna og Kresten Madsen, 0. Lyby, gift med Helga Christensen, født d. 23.-6.-1934, datter af Dorthea og Poul Christensen, Breum.M.H.M. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole, han har i 25 år været i bestyrelsen for Skive og omegnens Kaninavlerforening. Han overtog gården d.14.-5.-1956 fra Anton Pedersen, Skive.Matr. nr. 12m m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 98.700. Areal 8,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført 1932, kostald og lade 1932 og tilbygget svinestald 1959, kaninhuse opført 1971, maskinhus 1976 og hønsehus 1957. Gården drives som alsidigt landbrug, bestående af 8 årskøer, 3 kalvekvier, 2 ung- og småkvier samt 12 fedetyre, alle af racen SDM. Der er 10 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Desuden er der 75 kaniner af racerne Hvidland, Angora og Lille tysk Vædder samt 5 får. Der findes 2 traktorer, magasin til kraftfoder og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til gårdens drift.
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FORORD
Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden skelen til størrelse, hvad areal angår.Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de beskrevne ejendomme. Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, vejenes navn 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.Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som vore mange lokalt- boende 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.

Forlaget Danske Landbrug I/S8653 Them.1988.



FJENDS KOMMUNE

AMSTRUPVE3 2A, "OVERGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547358.LEO HANSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1959, søn af Edith og 3ens Hansen, Håsum. L.H. overtog gården den 20.-7.-1986 fra Flemming Svendsen.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 457.500. Areal 34 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1988, drægtighedsstald opført 1900 og ændret 1986, sostald opført 1973 og ændret 1987. Gården drives med en svineproduktion på 175 søer, smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 1 traktor og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVE3 5, "STORGÅRD", 7800 SKIVE, 07-547196.TAGE 3OKUMSEN, gårdejer, født den 25.-11.-1937, søn af Svend Aage 3okumsen, gift med Vera Visholm, født den 28.-6.-1944, datter af Christian Visholm.T.3. overtog gården i 1965 fra Niels Storgaard Chrestensen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 455.100. Areal 40,1 ha. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1977, lade opført 1892, stald i 1974, svinehus 1976 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 14 søer, slagtesvinene opfedes på gården, og der indkøbes ca. 200 torvegrise årligt. Der findes 3 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVE3 12A, "SØNDERGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE. HANS ERIK ERIKSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1957, søn af Martha og Ivar Eriksen.H.E.E. overtog gården den 1.-7.- 1987 fra sin far, Ivar Eriksen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 650.000. Areal 58,5 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1988, stald opført 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 52 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 combi såmaskine, 1 roeknuser, 1 gylletank, 2 markvandingsanlæg og plantørreri. Der er en fast medhjælper på gården, samt en deltidsmedhjælper.



AMSTRUPVEJ 13D, "BRØNDGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547094.KRISTEN PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-3.-1922, søn af Maren og Kristen Pedersen, Fly, gift med Ellen Sørensen, født den 17.- 8.-1924, datter af Johanne og Peder Sørensen, Vinderup.K.P. overtog gården i 1963 fra Thorvald Tranekær.Matr. nr. 3g m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 9 ha. og der er forpagtet 12 ha.
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Stuehuset er opført 1907 og moderniseret 1973, kostald opført 1907 og ændret til svin 1966, kostald opført 1966, maskinhus 1970, ungdyrstald 1977 og foderhus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt. Desuden en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, raps, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg og gennemløbstørreri. Der er 1 fast medhjælper.AMSTRUPVEJ 16, 7800 SKIVE.SIGVALD JACOBSEN, gårdejer, født den 26.-9.-1916, søn af Peder Jacobsen, gift med Ingrid Johannesen, født den 7.-9.-1923, datter af Laust Johannesen.S.J. overtog gården i 1957 efter hans far, Peder Jacobsen.Matr. nr. 4s m.fl. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1907 og lade 1957. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVEJ 18, "ALDERS HÅB", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-548338.JOHAN JAKOB PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-1.-1950, søn af Inger og Jakob Pedersen, Vroue, gift med Lis Vilhelmine Jakobsen, født den 21.-2.-1957, datter af Inger og Jakob Jakobsen.L.P. er kontorassistent.J.J.P. overtog gården i forpagtning den 1.-1.-1975, han købte den i 1982 fra sin far, Jakob Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 132.900. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.Stuehusets alder kendes ikke, svinehuset er opført 1960, kostald 1961 og tilbygget 1983, halvtag til svin opført 1974 og lade 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 18 køer + opdræt. Svineprodukionen er på 17 søer, små- grisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVEJ 25,"MARIESMINDE", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-548027.KURT ØSTERGÅRD, gårdejer, født den 24.-2.-1959, søn af Gerda og Martin Østergård, Vroue, bor sammen med Lisbeth Hansen, født den 7.-9.-1965, datter af Anne Marie og Jens Hansen, Skive.L.H. er shippingassistent.K.Ø. købte gården den 31.-12.-1984 fra sin fader. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1915.Matr. nr. 13 a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 370.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Der er forpagtet 5 ha. Der er 7 ha. eng og 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1987, kostald, lade og silohus opført 1980.



-7-Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og 2 markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.AMSTRUPVE3 31, VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-548166.ANNY ANDERSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1921, datter af Maren og Søren Christensen, gift med Viggo Andersen, født den 1.-9.1915, søn af Ane og Martin Hallum Andersen, Høgild.V.A. døde i 1986.A.A. overtog gården i 1938 fra sin far Søren Christensen.Matr. nr. 4g. Ejendomsskyld 530.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng og 0,1 ha. skov.Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1972, stald og lade opført 1961. Der er ca. 30 fedesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BAKKEBYVE3 10, "BORRISGÅRD", SPARK3ÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645031.INGVARD PEDERSEN, gårdejer, født den 24.-8.-1925, søn af Marie og Peder Pedersen, Sparkjær.I.P. overtog gården den 20.-7.-1982 fra sin far, Peder Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 390.400. Areal 54 ha., heraf 27 ha. eng.Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1978, stald, lade, svinehus og kalvehus er alle opført efter brand i 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BAVNEH03VE3 4, KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535244. HENNING LAURSEN, gårdejer, født den 5.-12.-1948, søn af Anna og Marinus Laursen, Viborg, gift med Allice Roemedal, født den 23.-2.-1949, datter af Benta Roemedal.A.R. er revisor.H.L. overtog gården den 15.-8.- 1985 fra Peter Fiel.Matr. nr. If. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 273.700. Areal 32 ha.Hele gården er opført i 1923, kostald er tilbygget 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 18 malkekøer + opdræt, ialt 38 stk., alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og gylletank. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



-8-BAVNEHØJVEJ 5, "HØJGÅRD", KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535139.ALFRED TORKILD KNUDSEN, gårdejer, født den 4.-2.-1927, søn af Marie og Harald Knudsen, Kobberup, gift med Elly Margrethe Lassen, født den 8.-10.-1928, datter af Katrine og Jens Lassen, Hadsund.A.T.K. var været vurderingsmand ved kommunen i 17 år og i kommunalbestyrelsen i 4 år. Han overtog gården den 1.-3.-1962 fra sin far, Harald Knudsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 5b. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 249.000. Areal 34,5 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1978, kostald opført 1911 og omforandret til svin 1971, lade opført 1911 og omforandret til svin 1976, hestestald opført 1931 og omforandret til svin 1960 og maskinhus opført 1963. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, 1 orne og 100 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og foderblandeanlæg. Gården er i 1911 udstykket fra "Østergård".BAVNEHØJVEJ 7, "HELSTRUP- GÅRD", KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535448.NIELS JENSEN, gårdejer, født den 20.-9.-1937, søn af Ingrid og Peter Jensen, Kobberup, gift med Ingrid Ellekrog, født den 1.-5.- 1940, datter af Kirstine Ellekrog, og Alfred Richard Laursen, Skive. N.J. overtog gården den 11.-6.- 1965 fra sin fader Peter Jensen. Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 354.400. Areal 25,1 ha.Stuehuset er opført 1931, kostald og lade 1928, svinestald 1931, maskinhus 1969, garage og værksted 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 27 malkekøer samt opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en svineproduktion på 5 søer, der leveres ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft. BAVNEHØJVEJ 9, "KJÆRG- GÅRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-541137.HOLGER LAURSEN, gårdejer, født den 2.-4.-1928, søn af Laurits Laursen, Lem, gift med Ellen Margrethe Stilling, født den 13.9.-1935, datter af Magnus Stilling, Grønkjær.E.M.L. døde den 2.-1.-1983.H.L. overtog gården den 1.-7.- 1954 fra sin fader Laurits Laursen.Matr. nr. 3t m.fl. Ejendomsskyld1.350.000. Grundskyld 225.900. Areal 26 ha., heraf 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1960, lade 1935, kostald 1947, svinestald 1972 og maskinhus 1978. Gårdens besætning på 28 malkekøer blev på grund af I.B.R. sat ud i 1986. Gården drives nu udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



BAVNEHØJVEJ 10, "BIRKEGÅRDEN", SDR. FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM.ANTON CHRISTENSEN, gårdejer, født den 30.-7.-1948, søn af Johanne og Gunnar Christensen, Sdr. Feldingbjerg, gift med Else Kristine Schifter, født den 8.-2.- 1946, datter af Ane Katrine og Niels Schifter.E.K.C. er uddannet på børnehaveseminariet i Århus, ansat ved Sto- holm Skole.
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A.C. overtog gården den 30.-10.-1973 fra sin far, Gunnar Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1902.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 354.600. Areal 30 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1980, gi. maskinhus opført 1926, løsdrift- stald 1971 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægbesætning på 30 malkekøer + opdræt, ialt 90 stk., alle af racen DRK. Der findes 3 traktorer og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. BAVNEHØJVEJ 12, SDR FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541462.POUL MOGENSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1931, søn af An- thoni Mogensen, Bornholm, bor sammen med Karen Jensen, født d. 15.-8.1926, datter af Ingvard Jensen, Grinnerslev.P.M. overtog gården d. 10.-7.-1959 fra Severin Sørensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 345.500. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 21ha., der er 2,2 ha. engStuehuset er gennemrestaureret 1970. Gårdens avlsbygninger er opbygget efter en brand i 1964. Gården drives med en kvægbesætning på 25 malkekøer + opdræt, ialt 60 stk. alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.BAVNEHØJVEJ 20, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541170.EJNAR SØNDERGAARD, gårdejer, født den 1.-2.-1940, søn af Chr. Martin Nielsen Søndergaard, Nr. Feldingbjerg, bor sammen med Hanne Damtoft Pedersen, født den 27.-11.-1943, datter af Chr. Aage Christensen, Møborg.H.D.P. er hjemmehjælper.E.S. har været på Åsmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin far,



-10-Chr. Martin Nielsen Søndergaard. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1845.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 335.800. Areal 20,4 ha.Stuehuset er opført 1893 og restaureret fra 1973-1981, kostald og lade opført 1928 og svinestald 1966-1967. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 15 malkekøer + opdræt, ialt 46 stk., alle af racen SDM. Slagtesvineproduktionen er på ca. 100 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1/5 mejetærsker, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BAVNEVEJ 4, "ØSTERGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456027.KARSTEN RAMSDAHL NIELSEN, gårdejer, født den 11.-12.-1956, søn af Margrethe og Henning Nielsen, Sdr. Resen, gift med Lisbeth Østergaard, født den 18.-3.-1960, datter af Martha og Arne Østergaard, Feldborg.L.N. er repræsentant.K.R.N. overtog gården den 1.-7.- 1985 fra sin far, Henning Nielsen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 356.000. Areal 45 ha., heraf 12 ha. eng og skov. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1905 og er sidst restaureret i 1975, stald opført 1952, maskinhus 1971 farestald 1978 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede, kartofler til fabrik og græsfrø. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 gyllevogn, gylletank, markvandinganlæg og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.BIRKESØVE3 1,"SØNDERGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541901. KURT SØNDERGAARD, gårdejer, født den 16.-4.-1950, søn af Mathilda og Ejnar Kristensen, gift med Birthe Vibeke Olesen, født den 23.-9.-1946, datter af Thora og Peder Olesen.B.V.S. er specialarbejder.K.S. overtog gården den 1.-8.-1982 fra sin fader Ejnar Kristensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 13 ha. og der er 2 ha. skov, 2 ha. hede og 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1884, restaureret og moderniseret 1982, staklade opført 1954, kostald 1958, maskinhus 1964, svinestald 1968, lade tilbygget 1969, spaltestald i 1976, maskinhus 1980 og kostald 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 køer samt opdræt, alle af racen SDM. Der er en svineproduktion på 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 5 traktorer, gylletank og markvandinganlæg. Der er 2 skoledrenge som arbejder efter skoletid på gården. Ellers drives gården uden fremmed arbejdskraft.



BIRKESØVEJ 8, "ENGGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541135.CARL MOGENSEN, gårdejer, født den 13.-10.-1938, søn af Elna og Knud Mogensen, Åsted, gift med Grethe Møller, født den 10.-2.1943, datter af Elise og Oskar Møller, Seide.G.M. er rengøringsassistent på et plejehjem.C.M. overtog gården d. 15.-3.-1966 fra Marinus Jensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 
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1.200.000. Grundskyld 222.900. Areal 27,5 ha., heraf 3 ha. fredskov og 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1905 og moderniseret i 1970'erne, lade opført 1920, kostald 1938, tilbygget og moderniseret 1976, hestestald ændret til søer i 1970 og maskinhus opført 1974. Gården drives med en fedekvægsbesætning på 100 tyrekalve samt 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BIRKESØVEJ 9, GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541756.JENS ANKER JENSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1922, søn af Marie og Anders Jensen, Karup, gift med Ester Thomsen, født d. 17.-12.-1923, datter af Anna og Niels P. Thomsen, Kjeldbjerg.J.A.J. overtog gården d. 15.-5.-1950 fra Severin Nielsen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 63.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1979, ladens og kostaldens opførelsesår kendes ikke, svinestald opført 1952 og kostald udvidet 1970. Gården drives med en ammekobesætning, 6 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og byg. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BIRKESØVEJ 10, "NYGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541661.SØREN PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1946, søn af Anna og Ejnar Pedersen, Gammelstrup, gift med Else Marie Bro, født d. 18.-5.-1952, datter af Inge og Aage Bro, Mors.S.P. overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far, Ejnar Pedersen.Matr. nr. Id. Ejendomsskyld 1.530.000. Grundskyld 309.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1985, lade og kostald opført 1929, kostald ændret til kalve 1979, kostald opført 1979 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BIRKESØVEJ 12, "HØJVANG", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541248.HARRY BÆKKE OLESEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1932, søn af Sigrid og Holger Olesen, Gammelstrup, gift med Karen Margrethe Laustsen, født d. 23.-5.-- 1938, datter af Dagny og Arnold Laustsen, Skallingstrup.



-12-H.B.O. overtog gården den 28.-9.-1957, gården er bygget på jord fra faderens gård. Matr. nr. 14d. m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er 3 ha. eng og skov.Stuehuset er opført i 1957 og moderniseret i 1975, kostald opført i 1957 og tilbygget i 1975, lade opført i i 1957 og maskinhus i 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 8 køer samt opdræt, der er 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BIRKESØVEJ 14, G AMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541558. LEIF ALSTRUP, gårdejer, født den 12.-11.-1935, søn af Kristine og Aksel Alstrup, gift med Vera Nielsen, født den 12.-8.-1938, datter af Agnes og Sigurd Nielsen, Ørum.L.A. overtog gården den 1.-4.-1962 fra Ejvind Thomsen.Matr. nr. 6h m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 360.200. A- real 46 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er 2 ha. hede.Stuehuset er opført i 1958 og tilbygget 1980, lade og kostald opført 1958, svinehus 1967, ændret til kreaturer 1974 og maskinhus opført 1981. Gården drives med en kvægprodutkion på 43 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BIRKESØVEJ 19, "BIRKESØGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541464.GERT JOHNSEN, gårdejer, født den 10.-7.-1957, søn af Aase og Jørgen Johnsen, Grove, gift med Britta Nielsen, født den 22.-8.-1963, datter af Elisabeth og Verner Nielsen, Savstrup.B.J. er økonoma på et plejehjem.G.J. er smed. Han overtog gården den 29.-12.-1977 fra Ester Jensen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 700.000. Areal 44 ha., heraf 16,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 57 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1987, lade opført i 1884, stald i 1981 og maskinhus i 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 280 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BIRKESØVEJ 21, "BIRKELUND", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-549014.AKSEL HENRY PEDERSEN OG KJELD PEDERSEN, gårdejere. A.H.P. er født den 25.-8.-1914, søn af Jette og Peder Pedersen, Jebjerg, gift med Asta Knudsen, født den 28.-5.-1920, datter af Elvine og Johannes Knudsen, Vejerslev.A.H.P. overtog gården den 3.-4.-1947 fra Jens Kristian



-13-Runge. Gården er blevet til I/S sammen med sønnen Kjeld Pedersen, født den 9.-1.-1947.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 315.600. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er 3 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er tilbygget og restaureret i 1968, kalvestald opført 1930, kostald og garage 1978 samt lade 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BREGENDALSVE3 3, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545306.AAGE SØRENSEN, husmand, født den 6.-8.-1922, søn af Signe og Mads Peder Sørensen, Bilstrup, gift med Marie Pedersen, født den 21.-9.-1927, datter af Agnes og Peter Pedersen.AA.S. overtog gården den l.-ll.- 1949 fra sin svigerfader Peter Pedersen.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1973, stalden opført 1908 og tilbygget 1965, lade 1908 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 11 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BREGENDALSVE3 4, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545323.3ENS SØRENSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1951, søn af Marie og Aage Sørensen, Fly, gift med Linda Mauridsen, født den 14.-4.-1954, datter af Ingrid og Gustav Mauridsen, Rødding.L.S. er syerske.3.S. er mejerist. Han overtog gården den 15.-1.-1987 fra Andreas 3ensen. Matr. nr. 22c. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 220.600. Areal 13 ha. Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1987, stald opført 1900, lade 1944 og maskinhus 1950. Gården drives som alsidigt landbrug med 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 2 heste og 2 kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BREGENDALSVE3 6, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545089.GERT 3ENSEN, boelsmand, født i 1944, søn af Harry 3ensen, gift med Grethe Bis- gaard 3ensen, født i 1942, datter af Aksel Bisgaard.G.B.3. er omsorgsassistent.G.3. overtog gården den 1.-1.-1986 fra Morten Krarup.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4,3 ha. Der er 1 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1889 og restaurert 1986, avlsbygningerne er restaureret i 1951, svinestald opført 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en produktion på 3 søer og lidt ammekøer med kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



BREGENDALSVEJ 9, "BREGEN- DAL", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545126.SØREN BREGENDAHL, gårdejer, født den 19.-7.-1938, søn af Agnethe og Hartvig Bregendahl, Fly, gift med Inger Marie Christensen, født den 8.-4.-1942, datter af Marie og Laust Christensen, Vro- ue.I.M.B. er lærer.S.B. overtog gården den 1.-7.-1968 fra sin far. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som har 
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været i slægtens eje siden 1782. S.B. ejer også Trevadvej 30, Fly.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 3.350.000. Grundskyld 1.167.100. Areal 99 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 4 ha. og der er 12 ha. eng samt 6 ha. skov. Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1983, avlsbygningerne er opført 1897, kostald 1972, svinestald restaureret 1972, løsdriftstald opført 1975 og maskinhus 1985. Deruden er der et fodermesterhus. Gården drives med en besætning på 32 ammekøer + kalve. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 læssekran, 1 svingkran, gennemløbstørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården. BREGENDALSVEJ 13, "VING- GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545197.OVE LAUSTSEN, gårdejer, født den 5.-11.-1945, søn af Sigrid og Kresten Laustsen, Højslev, gift med Signe Daugbjerg, født den 20.-11.-1947, datter af Ida Margrethe og Søren Daugbjerg.S.L. er bankassistent.O.L. overtog gården den 1.-8.- 1975 fra Peder Vinggaard.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 372.000.Areal 38 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 9 ha.Stuehsuet er fra 1877 og restaureret i 1976, stald opført 1920, maskinhus 1977 og ny kostald 1987. Der er 22 ammekøer samt kalve på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gennemløbstørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med "Øster Ørbækgård", Akjærvej 10. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BREGENDALSVEJ 19, "SLOT", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-535449.PEDER KR. PEDERSEN, husmand, født den 15.-11.-1911, søn af Ane og Jakob Pedersen, Tolstrup, gift med Olga Graversen, født den 12.-1.-1932, datter af Hansine og Theodor Graversen, Rønbjerg.P.K.P. overtog gården den 1.-10.-1953 fra Jens Peder Andersen.Matr. nr. 19n m.fl. Areal 8,2 ha.Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1978, avlsbygningerne er opført i 1902, jorden er bortforpagtet.



-15-BRYRUPVEJ 16, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645098.VIGGO KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1944, søn af Johanne og Niels Kristensen, Mønsted.V.K. er i repræsentantskabet for M.D. Han overtog gården den 28.-12.-1977 fra sin far, Niels Kristensen.Matr. nr. 2 og 3. Ejendomsskyld 900.000. Areal 29 ha., heraf 6 ha. skov og der er forpagtet 13,5 ha.Stuehuset er opført 1975, stalde 1935 og 1952, lade 1952, garage 1959, svinestald 1965 og ændret 1984 samt maskinhus opført 1980. Gården drives med en Angus-am- mekobesætning på 40 køer samt kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BRYRUPVEJ 25B, "SANDHOLTGÄRD", GUNDELUND, 8800 VIBORG, tlf. 06-645060. JENS SIGGA ARD, gårdejer, født den 10.-9.-1934, søn af Lydia og Jakob Siggaard, Gundelund.J.S. overtog gården den 1.-1.-1972 fra sin far, Jakob Siggaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 7.-7.-1905.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 207.000. Areal 41,6 ha., heraf 2 ha. eng og 13 ha. skrænter og beplantning. Der er forpagtet 15,5 ha.Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1982, lade opført 1907, stald 1929, staklade 1973, ungdyrstald og svinestald 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 44 køer + opdræt, alle af blandet race. Desuden er der 30 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer og gylletank. J.S. har en dreng til af hjælpe til efter skoletid.BÆKKEGÅRDSVEJ 25, "VESTERGÅRD", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645665.GRETHE LARSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1952, datter af Inger og Alfred Vestergaard, Sparkjær, gift med Jørgen Vagn Larsen, født den 5.-3.-1943, søn af Martha og Lars Jørgen Larsen, Odense.J.V.L. er direktør.G.L. overtog gården den 1.-3.-1980 fra sin far, Alfred Vestergaard. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 275.800. Areal 55 ha., heraf 16 ha. eng og 9 ha. skov.Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1980, stald og lade opført 1899, svinestald 1951, ændret til garage og værksted 1985. På gården er der en ammekobesætning på 16 moderkøer samt kalve, desuden er der 8 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer. Der er en fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



BÆKKEGÅRDSVEJ 31, "BÆKKE- GÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541093.ANDERS OG KRISTIAN BÆK- GAARD, gårdejere.A.B. er født den 11.-8.-1921, søn af Signe og Anders Christian Bæk- gaard, gift med Britta Thomasen, født den 5.-6.-1933, datter af Maren og Rasmus Thomasen, Silkeborg.K.B. er født den 3.-11.-1963, søn af Britta og Anders Bækgaard. A.B. overtog gården i 1954 fra sin far, Anders Christian Bæk- 
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gaard. Sønnen Kristian Bækgaard har andel i gården og er 11. generation på gården. Matr. nr. la. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 742.400. Areal 131,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 28 ha. eng og vedvarendegræs.Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1970, svinestald opført 1952, maskinhus 1968, lade og kostald 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og havre. Der findes 3 traktorer, 1 finsnitter, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 33, "ØSTERGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541487.FRITS ØSTERGAARD STILLING, gårdejer, født den 11.-12.-1945, søn af Olga og Aage Stilling, Gammelstrup, gift med Kirstine Andersen, født den 7.-3.-1943, datter af Amalie Andersen, Thisted.F.Ø.S overtog gården den 1.-7.- 1977 fra faderen, Aage Stilling. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været islægtens eje siden den 29. april 1842.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 365.500. Areal 53,2 ha., heraf tilkøbt 19,9 ha. Der er 7,7 ha. skov.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1983, hestestald er ændret til garage og andet i 1950, kviestald opført 1953, lade 1959, svinestald 1974, kostald 1977 og maskinhus 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 35 køer + opdræt, desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, gylletank og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 36, "TOVGÅRDS MINDE", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645082.THORVALD RUNGE NIELSEN, gårdejer, født den 11.-3.-1936, søn af Juliane og Niels Kr. Nielsen, Riskær, gift med Else Marie Nielsen, født den 5.-10.-1939, datter af Rigmor og Aksel Nielsen, Mols.T.R.N. overtog gården den 11.-6.-1960 fra Tovgaard Møller.Matr. nr. 5p. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 300.000. Areal 32,9 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 10 ha. Der er 5,5 ha. eng.



-17-Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1977, gi. stald opført 1934 og ændret til ungdyr i 1979, lade opført 1934, maskinhus 1954 og stald 1972 til 1979. Gården drives med en kvægproduktion af 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionenes salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 gylletank og markvandinganlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 40A, RIS- KJÆR, 8800 VIBORG.EGON RUNGE NIELSEN, gårdejer, født den 11.-6.-1943, søn af Juliane og Kr. Runge Riskjær. E.R.N. overtog gården den l.-l 1.- 1970 fra sin far, Kr. Runge.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 13 ha. og der er 2 ha. eng.Stuehusets alder er ukendt, stald opført 1931, maskinhus 1950, ungdyrstald og lade 1960 samt 1 stald i 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet BÆKKEGÅRDSVEJ 44, GAMMEL - STRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541370.

i slægtens eje siden 1882. Matr. nr. la. Ejendomsskyld

SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født den 12.-9.-1930, søn af Birthe og Aage Nielsen, Gam- melstrup, gift med Inga Jørgensen, født den 1.-10.-1937, datter af Martha Kristine og Ib Johannes Jørgensen, Hindborg.S.AA.N. overtog gården den 1.- 10.-1967 fra sin far, Aage Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været1.950.000. Grundskyld 583.700. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1971, svinestald 1928, maskinhus 1946 og 1954, kostald og lade 1963, kartoffelhus 1974 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps, kartofler, byg, rajgræs, hvede og oliehør. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 46, G AMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07. 542139.HANS PETER KRISTENSEN, gårdejer, født den 30.-11.-1959, søn af Gerda og Niels K. Kristensen, Gammelstrup, gift med Karen Margrethe Olesen, født den 16.-11.- 1957, datter af Maren og Gotfred Olesen, Ørnhøj.K.M.K. er kontorassistent.H.P.K. overtog gården den 1.-4.-1983 fra sin fader Niels K. Kristensen.Matr. nr.4b m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 212.900. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 7,2 ha. eng og 3 ha. skov.Stuehuset er fra 1890, tilbygget og moderniseret i 1988, svinestald opført 1900 og



-18- ændret til køer 1986, lade opført 1930, kostald 1965, ungdyrstald og roehus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 35 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Desuden er der 3 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEGÅRDSVEJ 50, "TOFTEGÅRD", GAMMELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-542037.VAGN KRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1936, søn af Johanne og Gunnar Kristensen, Gam- melstrup, gift med Hanne Ditlev Poulsen, født den 19.-1 2.-1957, datter af Birthe og Jørgen Poulsen, Frederiks.H.D.K. er apotekerassistent.V.K. overtog gården den 1.-8.- 1984 fra sin far, Gunnar Kristensen. Nuværende ejer er 6. eller 7.generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48,5 ha., heraf er 4 ha. skov, 1,5 ha. sø og 3,5 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1984, lade opført 1908, stald 1962 og 1986, roehus 1986, desuden er der en garage. Gården drives med en kvægproduktion på 56 køer + opdræt, tyrekalvene sælges, alle af racen SDM. Desuden er der 1 so og 4 moderfår på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er desuden 1 dreng som medhjælp, efter skoletid.DYBDALSVEJ 7, "MELDGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548090.BØRGE JENSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1925, søn af Sørine og Poul Jensen, Jegstrup, gift med Hedvig Eriksen, født den 21.-8.-1925, datter af Anne Katrine og Erik Eriksen, Daugbjerg. B.J. overtog gården den 1.-6.- 1949 fra svigerfaderen Erik Eriksen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1875.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 475.100. Areal 72,4 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er 7 ha. eng, 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1899, hestestald ændret til garage 1968, svinestald 1954 og maskinhus 1970. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer samt kalve, desuden er der 20 SDM. ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, kartofler, rug og hvede. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



DYBDALSVEJ 15, "DAUGBJERG- GÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548124.JOHANNE HILSGAARD, gårdejer, født den 18.-5.-1903, gift med Georg Hilsgaard, som døde den 19.-5.-1984.G.H. overtog gården i 1954 fra sin fars morbror, Knud Knudsen. Gården har været i familiens eje i ca. 500 år. På gårdens arealer findes indgange til en kalkgrube, hvis gange er fra 30-70 meter under jorden. Der har ikke været brudt kalk siden 1884, men Johanne Hilsgaard har vist kalkgruben frem til mange mennesker.Matr. nr. 6a m.fl. Areal 70 ha., heraf

-19-

ca. 16 ha. eng og 16 ha. skov.Stuehuset er opført 1959, avlsbygningerne ud. er af ældre årgang. Jorden er forpagtet
DYBDALSVEJ 17, "BRESGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 548347.HANS CHR. VITTRUP ROSBORG, gårdejer, født den 8.-1.-1919, søn af Olga og Anton Rosborg, Engedal, gift med Erna Margrethe Tomasen, født den 5.-6.-1925, datter af Sigrid og Bernhard Tomasen, Lånum.H.C.V.R. overtog gården den 1.-4.-1957 fra sin svigerfar, Bernhard Tomasen. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 220.200. Areal30 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1982 efter en brand. S vinestald opført 1942, lade af ukendt alder, kostald og maskinhus opført 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 køer + opdræt, alle af blandet race. Desuden er der en svineproduktion på 8 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 3 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DYBDALSVEJ 20, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548302.ANDERS THORUP JENSEN, gårdejer, født den 13.-5.-1937, søn af Margrethe og Kresten Jensen, Lånum, gift med Grethe Nielsen, født den 4.-7.-1944, datter af Anna og Søren Nielsen.A.T.J. overtog gårtden den 11.- 12.-1968 fra sin far, Kresten Jensen. Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 220.000.



-20-Areal 27,5 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1849 og restaureret 1972, svinehus opført 1902, lade 1925, kostald 1971, svinestald 1972 og maskinhus 1979-1982. Gården drives som alsigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Desuden er der 1 dreng til hjælp efter skoletid.DÅSB3ERGVE3 37, "B3ERRE- GÅRD", VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547113.SVEND AAGE PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-2.-1936, søn af Mette og Peder Pedersen, gift med Ilse Hansen, født den 14.-1.- 1938, datter af Astrid og Viggo Hansen, Skive.S.A.P. overtog gården den 27.-3.- 1965 fra sin far, Peder Pedersen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 461.300.A- real 47 ha. heraf 14 ha. eng.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1982, avlsbygningerne er opført 1907, maskinhus 1973 og 1986, svinestald opført 1968, 1970 og 1978, kostald lavet om til svin i 1978 og 1984. Gården drives med en svineproduktion på 150 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 gyllevogn, 1 gylletank og halmfyr. Der er 2 faste medhjælpere. DÄSB3ERGVE3 42, "TREVADGÄRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-547337.POUL ERIK 3ENSEN, gårdejer, født den 18.-1.-1949, søn af Herdis og 3ohannes 3ensen, Hjerk, gift med Tarny Sørensen, født den 16.-11.-1950, datter af Vanda Sørensen.P.E.3. overtog gården den 1.-5.- 1985 fra Frode Nielsen.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 314.400.Areal 32 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985, svinestald, lade og vesterhus opført 1900, svinehus 1974 og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin samt polte til eget tillæg. Resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og markvandinganlæg.



DÅSBJERGVEJ 44, TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-547084.VAGN MADSEN, gårdejer, født den 21.-2.-1947, søn af Martha og Carl Madsen, gift med Adi Olsen, født den 28.-7.-1947, datter af Irma og Uffe Olsen, Vetterslev. A.M. er rengøringsassistent.V.M. overtog gården den l.-ll.- 1969 fra Charles Andersen.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 203.300. A- real 24 ha.Stuehuset er opført 1912 efter en brand og restaureret 1978, avlsbygningerne er opført efter brand i 

-21-

1912 samt en kostald der er udvidet 1971. Går-den drives med en kvægbesætning på 30 køer + opdræt, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylle- til en del af markarbejdet.tank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges DÅSBJERGVEJ 47, "STAMGÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 547055.HENNING JENSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1939, søn af Olga og Sigvard Jensen, Trevad.H.J. overtog gården den l.-l.- 1972 fra sin far, Sigvard Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1899.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 285.100. Areal 34,6 ha., heraf tilkøbt 12ha. Der er er 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1983, lade 1925, svinestald 1972 og tilbygget 1986 samt maskinhus opført 1976. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DÅSBJERGVEJ 48, "KUDAHL", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-543216. BENT KUDAHL , gårdejer, født den 27.-6.-1938, søn af Ingrid og Holger Kudahl, Fly, gift med Inger Marie Damgaard, født den 29.-1.1938, datter af Grethe og Oluf Damgaard, V.Børsting.I.M.K. er lægesekretær.B.K. overtog gården den 14.-12.- 1962 fra sin fader Holger Kudahl. Nuværende ejer er 6. generation på gården som har været i slægtens eje siden 1807.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendoms-



-22- skyld 2.750.000. Grundskyld 744.700. Areal 67,5 ha., heraf tilkøbt 18,8 ha. Der er 12 ha. eng og 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1901 og genopført 1968 efter brand, maskinhus opført 1976 og løsdriftstald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 35 Hereford ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gennemløbstørreri og halmfyr. Svinestald er lejet ud til sønnen. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.DÅSB3ERGVE3 49, "TOFTGÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 547011.THOMAS HANSEN, gårdejer, født den 10.-8.-1930, søn af Dagny og Frederik Hansen, Trevad, gift med Grethe Pedersen, født den 20.-4.1936, datter af Ellen og Kristian Pedersen, Brøndum.T.H. overtog gården den l.-ll.- 1966 fra sin far, Frederik Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1912.Matr. nr. 40 m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 395.600. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er 2 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1974, stald 1967, 1968 og 1974, maskinhus 1969 og svinehus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. På gården er der 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. DÄSB3ERGVE3 50, "MOSEGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545243. VILLY NØRGAARD, gårdejer, født den 2.-1.-1928, søn af Thora og Kresten Nørgaard, Fly, gift med Ruth Hansen, født den 3.-7.-1932, datter af Ottilia og Kristen Hansen, Rønbjerg.V.N. overtog gården den l.-ll.- 1958 fra sin far, Kresten Nørgaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1902.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 220.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng. Der er 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1977, lade og garage opført ca. 1900, svinestald 1928 og 1970, stald ombygget 1975, maskinhus opført 1978. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, rug, byg og havre. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



DÅSBJERGVEJ 55, "DÅSBJERG- GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545221.VERNER DAASBJERG, gårdejer, født den 12.-4.-1938, søn af Karen og Ingvard Daasbjerg, Fly, gift med Margit Viborg Jakobsen, født den 12.-10.-1941, datter af Herdis og P. Jakobsen, Trevad. V.D. overtog gården den 6.-8.- 1964 fra sin fader Ingvard Dås- bjerg. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendoms
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skyld 1.800.000. Grundskyld 500.900. Areal 46 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehuset er fra 1905 og restaureret 1978, lade og svinestald opført 1882, kostald og svinstald 1915, ny svinestald 1972 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DÅSBJERGVEJ 56, "NYGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545241.PEDER THOMASEN, gårdejer, født den 27.-1.-1934, søn af Oline og Martin Thoma- sen, gift med Tove Laursen, født den 3.-3.-1940, datter af Johanne og Laurids Laursen, Over Teldborg.P.T. overtog gården den 17.-10.-1959 fra Kr. Bech.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 360.000. Areal 18,5 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1979, svinestald 1963, maskinhus 1967 og kartoffelhus 1969. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, byg, rug, kartofler, raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 2 mejetærskere, 2 kartoffeloptagere, markvandingsanlæg, gennemløbstørreri samt halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården.P.T. ejer desuden Trandum Præste vej 6, på 33 ha. og fødehjemmet Bjergbyvej 16 i Sevel, som har ca. 55 ha.DÅSBJERGVEJ 65, "LERPYNT GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545231.HENRY TANG, gårdejer, født den 23.-11.-1935, søn af Ingrid og Peder Tang, Fly. H.T. overtog gården den 1.-8.-1965 fra sin fader Peder Tang.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973, kalvehus opført 1890, kostald og lade 1927, maskinhus 1962, maskinhus og spaltestald 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer og markvandinsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. EGEBJERGVEJ 27, VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547302. NIELS ERIK MØLLER, gårdejer, født den 18.-4.-1953, søn af Margrethe og Kr. Møller, Vridsted, gift med Birgit Trads, født den 16.-5.-1956, datter af Betty og Alfred Trads, "Toftegård", Hobro.B.M. er børnehaveklasseleder.



-24-N.E.M. overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far, Kr. Møller.Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1930. Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 276.100. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er 3 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1959, lade opført 1925, svinestald 1978 og ny svinestald fra 1979, maskinhus opført 1978 og 1984 samt roehus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 10 køer + opdræt. Svineproduktionen er på 35 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler til fabrik, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og markvandingsanlæg. Der er 1 medhjælper efter skoletid.EGEB3ERGVE3 29, VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547076.HARALD GRØNBÆK, gårdejer, født den 30.-12.-1937, søn af Anette og Karl Grønbæk, Vridsted, gift med Tove Nørgaard Nielsen, født den 8.-3.-1938, datter af Karen og Martin Nielsen, "Øster Hornsgård", Gram.T.N.G. er småbørnslærer.H.G. er slagteriarbejder. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra sin far, Karl Grønbæk.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 220.000. Areal 23,4 ha., heraf 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1975, lade 1928, øvrige avlsbygninger samt kostald i 1966, svinestald 1973, ændret til maskinhus 1988. På gården er der en besætning på 4 heste og 20 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps, solsikker, byg og rug. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EGEB3ERGVE3 31, VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547119.ARNE TONNISEN, gårdejer, født den 9.-11.-1922, søn af Anne Marie og Søren Tonnisen, Brarup, gift med Edith Thomsen, født den 24.-4.-1928, datter af Agnes og Søren Thomsen, Bastrup.E.T. er sygeplejerske.A.T. overtog gården den 1.-5.- 1967 fra Gunnar Sørensen.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 242.800. A- real 26,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1988, stald opført 1921, lade 1936 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, rug, hvede og kartofler. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.EGEB3ERGVE3 36, "NEDERGÅRD", Vridsted, 7800 SKIVE, tlf. 07-547030.KNUD HANGH03 NIELSEN, gårdejer, født den 25.-12.-1948, søn af Grethe og Ewind Nielsen.K.H.N. overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far, Ewind Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 255.300. Areal 35,6 ha., heraf 13 ha. eng.Stuehusets alder er ukendt, men det er blevet restaureret i 1985, maskinhus opført 1916, ungkreaturstald 1936, stald ændret til svin og småkalve 1961 og kostald opført



-25- 1979. Gärden drives med en kvægproduktion pä 36 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EGEBJERGVEJ 42, 7800 SKIVE, tlf. 07-547007.POUL MØRK, minkfarmer, født den 5.-12.-1951, søn af Martha og Kristian Mørk, gift med Inger Katrine Jensen, født den 9.-6.-1958, datter af Hanne og Knud Jensen, Feldborg.I.K.M. er syerske.P.M. overtog gärden den 1.-5.-1986 fra sin far, Kristian Mørk, som byggede gården i 1940.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Areal 19,3 ha., heraf 3,7 ha. eng.Stuehuset er opført 1940 og moderniseret 1965, stald og lade opført 1940 og en lade igen i 1955. Gården drives med en pelsdyrproduktion med 800 minktæver. Desuden er der 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EGEBJERGVEJ 44, "ENGHOLM", VRIDSTED, 7800 SKIVE, tlf. 07-547162.NIELS OVE LAURIDSEN, gårdejer, født den 22.-10.-1948, søn af Ester og Ingemand Lauridsen, Hadsager, gift med Frida Simmonsen, født den 25.-11.-1949, datter af Else og Peder Simmonsen, Hadsager.N.O.L. overtog gården den 1.-10.-1971 fra Jakob Nielsen.Matr. nr. 2h. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 302.900. Areal 34,6 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1972, stald opført 1929 og 1972, kalvestald og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ENGEDALSVEJ 1, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548855. NIELS PETER RAHBEK, gårdejer, født den 14.-3.-1949, søn af Marie og Peder Rahbek, Daugbjerg, gift med Irma Mølgaard, født den 17.-9.-1947, datter af Lydia og Haldur Mølgaard Christensen, Sdr. Resen.N.P.R. overtog gården den 1.-8.— 1975 fra sin far, Peder Rahbek. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1895.Matr. nr. 4h m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 202.600. Areal 42 ha. og der er forpagtet 6,6 ha.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1975, lade opført ca. 1900, gi. stald ændret til grise samt ny stald bygget i 1976 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af racen SDM. Slagte- svineproduktionen er på ca. 220 stk. årligt. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 2 gylletanke, 1 markvandingsanlæg og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-26-ENGEDALSVEJ 7, "SKOVAGER", DALJGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548361.HENNING MADSEN, gårdejer, født den 26.-9.-1945, søn af Elly og Henrik Madsen, Lolland, gift med Lis Møller Jensen, født den 3.-2.-1945, datter af Ellen og Asger Møller Jensen, Lomborg.L.M.J. er i bestyrelsen for husmandsforeningen.H.M. overtog gården den 1.-4.-1969 fra Kristian Bak.Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 352.900. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1979, kostald opført 1977, ungdyrstald 1978, maskinhus 1982 og tyrestald 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der købes årligt 100 tyrekalve som opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. H.M. ejer og driver desuden Viborgvej 35.

800.000. Grundskyld 124.000. Areal 20 ha., heraf

FUSAGERVEJ 11, SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645090. THOMAS PEDER MADSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1936, søn af Magnus Madsen, Dommerby, gift med Karen Elisabeth Nielsen, født den 28.-9.-1937, datter af Oluf Nielsen, Højslev.K.E.N. er hjemmehjælper.T.P.M. er medlem af kommunalbestyrelsen fra 1986. Han overtog gården den 29.-5.-1959 fra sin fader Niels Møller Pedersen. Matr. nr. 4d m.f. Ejendomsskyld tilkøbt 6,5 ha. Der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret 1968 og 1974, udbygningerne er opført i 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Desuden er der lidt svineproduktion. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. I gårdens have findes 1 fredet gravhøj.GENVEJ 1, ØSTER BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545135. VISTI MADSEN, husmand, født den 9.-6.-1928, søn af Marie Bolette og Jens Madsen, Smollerup, gift med Anna Søgaard, født den 3.-2.-1934, datter af Ellen Marie og Peder Søgaard, Vester Børsting.V.M. overtog gården den 22.-2.- 1957 fra Verner Juul Olesen. Matr. nr. 4b. m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 118.500. Areal 12,2 ha.Stuehuset er opført 1895, tilbygget og restaureret 1980, kostald, lade, svinestald og



-27- hønsehus opført 1954. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden indkøbes ca. 250 smågrise som opfedes. Der findes også høns på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.GENVEJ 4, "AMALIES MINDE", ØSTER BØRSTING, 7850 STO- HOLM.ANNY TINGGAARD, gårdejer, født den 16.-5.-1959, datter af Jenny og Kr. Kristoffersen, gift med Flemming Tinggaard, omtales under Skivevej 65, Kjeldbjerg. A.T. er syerske. Hun overtog gården den 1.-5.-1986 fra sin far, Kr. Kristoffersen. Nuværende e- jer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914.Ejendomsskyld 710.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1983, lade, kostald og svinestald opført 1952. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps og byg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GENVEJ 9, ØSTER BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548193. PREBEN SØRENSEN, landmand, født den 7.-3.-1931, søn af Kirstine Katrine og Søren Kr. Sørensen, Øster Børsting.P.S. overtog gården den l.-l.- 1975 fra sin far, Søren Kr. Sørensen.Matr. nr. 6d m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 95.500. A- real 11 ha., heraf 0,5 ha. skov. Stuehuset er opført 1976, kostald og lade opført 1926, maskinhus1954, staklade 1968 og gammelt stuehus omforandret til svin i 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 12 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GENVEJ 11, VESTER BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545293.SØREN KRISTIAN SØGÅRD, husmand, født den 21.-5.-1942, søn af Ellen Marie og Peder Søgård, Vester Børsting, gift med Tove Friis-Nielsen, født den 15.-5.-1935, datter af Karla Johanne og Ejner FriisNielsen, Jakobshavn, Grønland. S.K.S. overtog gården den 22.-9.- 1972 fra sin far, Peder Søgård. Nuværende ejer er 3. generation



-28- på gården, som har været i slægtens eje siden 1926.Matr. nr. 4h. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 141.800. Areal 16,3 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1927, nøs opført 1894 og tilbygget 1964, lade opført 1941. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.GL. SKOLEVEJ 2, "PÅRUPS MINDE", 7850 STOHOLM.BØRGE CHRISTIANSEN, gårdejer. Omtales under Lånumvej 22, som han også ejer og hvor han bor.B.C. overtog gården den 1.-8.-1985 fra Peter Kristiansen.Matr. nr. 16 e m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 302.000. Areal 26,8 ha.Stuehuset er opført 1934, lade 1953 og ændret til svin 1975, svinestald opført 1964. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Gården drives sammen med Lånumvej 22.GL. SKOLEVEJ 3, "LÅNUM MØLLE", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548185.NIELS CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 5.-3.-1911, søn af Johanne og Hans Christiansen, Lånum, gift med Elly Baunsgaard, født den 20.-2.-1914, datter af Maria og Knud Baunsgaard, Øster Børsting.N.C. overtog gården i november i 1935 fra Thomas Thomsen.Matr. nr. 14h m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 173.400. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1936, lade 1925, stald 1960 og grisestald samt kostald i 1969. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 30 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, rug og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GL. SKOLEVEJ 15, "KÆRGÅRD", 7850 STOHOLM,tlf. 07-542274.EDSHOLT LUND, gårdejer, født den 10.-3.-1946, søn af Anna og Svend Lund, Skive, gift med Else Marie Nielsen, født den 10.-12.-1947, datter af Anna og Harald Nielsen, Varde.E.M.L. er slagteriarbejder.E.L. er tømrer. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra Marie Thomsen.Matr. nr. 8L m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,5 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1987, lade opført ca. 1940 og stald 1950, desuden er der en garage. Gården drives udelukkende med en planteproduktion af byg, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GRAVGÅRDSVEJ 2, "GRAVGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548434.JENS JENSEN, gårdejer, født den 14.-9.-11938, søn af Nanna og Svend Jensen, Daug- bjerg, gift med Signe Christensen, født den 12.-5.-1947, datter af Anna og Siggo Christensen, Sjørup.J.J. overtog gården den 1.-8.-1977 fra sin far, Svend Jensen. Nuværende ejer er 8. generation på gården.Matr. nr. 4h m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 260.000. Areal 41 ha., heraf 6 ha. eng og 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1985, kostald opført 1960, 1978 og 1985, ungdyrstald 1985, maskinhus 1985 samt garage 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 75 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-29-GRAVGÅRDSVEJ 4, "KÆRGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548517.STEN SMED, gårdejer, født den 22.-6.-1960, søn af Anna og Verner Smed, Hobro, bor sammen med Pia Andersen, født den 19.-10.-1960, datter af Lilly og Ove Andersen, Viborg.P.A. er uddannet i en bank, men arbejder nu med blomster.S.S. overtog gården den 15.-3.-1987 fra Kresten Bendsen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 412.000. Areal 47 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1978, lade og ungdyrstald opført 1904, kostald 1959 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 65 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteprodukltionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. På gården er der 1 fast medhjælper.

Foto: Kastrup Luftfoto.

GRØNBJERGVEJ 1, "NYGÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545131.EJNAR HANSEN, gårdejer, født den 16.-5.-1948, søn af Sørine og Imanuel Hansen, Trevad.E.H. overtog gården den l.-l.- 1974 fra faderen, Imanuel Hansen.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 500.000. A- real 57 ha., heraf tilkøb 32 ha. Der er 8 ha. eng og 9 ha. er for- pagtet.Stuehuset er opfør 1913 og restaureret 1980, avlsbygningerne er opført i 1913, maskinhus 1944, kostald 1977, gi. kostald ændret til kalve og kvier 1983 samt et silohus opført 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 63 køer + opdræt, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, gylletank og markvandinganlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der kan desuden være lidt løs hjælp.HVIDEVEJ 17, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645478.KRISTIAN ELLEMANN JENSEN, landmand, født den 27.-6.-1919, søn af Sara og Anders Jensen, Møldrup.K.E.J. overtog gården i maj 1951 fra Jens Travelstrup.Matr. nr. Ix m.fl. Areal 16 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1984, stald og lade ca. 1900. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, rug,havre og ærter. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbej-det.



HVIDEVEJ 19, "STORE KNUDS- GÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645503.ALFRED SØNDERGAARD GUN- DORF, gårdejer, født den 17.-9.-- 1919, søn af Marie og Frederik Gundorf, Ålborg, gift med Lizie Christensen, født den 8.-10.-1920, datter af Johannes Chresten Christensen.A.S.G. overtog gården fra Tage Nielsen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 400.000. Areal 37 ha., heraf 3 ha. skov.

-30-

Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1975, stald og lade opført ca. 1880, maskinhus og svinestald 1930. Det meste af jorden er forpagtet væk.HVIDEVEJ 23, "LILLESKOV", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661276.CARL VILHELM FAVERHOLT SORTBERG, gårdejer, født den 25.-9.-1921, søn af Agnes og Hans Sortberg, Randers.C.V.F.S. overtog gården den 2.-1.1950 fra Jens Bak.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld ca. 75.000. Areal 21 ha., heraf 5 ha. eng. Stuehuset er opført ca. 1850,stald opført ca. 1906 og ombygget ca. 1967, lade opført 1914 og maskinhus 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med 10-12 ungdyr, samt 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HVIDEVEJ 26, "KAUSTRUPLUND", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645157.AAGE ØSTERGAARD, gårdejer, født den 17.-11.-1941, søn af Marie og Karl Øster- gaard, Mønsted, gift med Bente Christensen, født den 19.-5.-1944, datter af Edna og Svend Aage Christensen, Viborg.Aa. 0. er formand for husmandsforeningen. Han overtog gården den 28.-11.-1963 fra sin fader Karl Østergaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden februar 1893.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 226.800. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er 2,2 ha. skov.Stuehuset er af ældre årgang og restaureret i 1969, staldene er opført 1965, 1970 og 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt af racerne SDM og RDM. Desuden er der 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HVIDEVEJ 27, "VEDHOVED ØSTERGÅRD", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06- 661892.KRISTIAN GRAVESEN, gårdejer, født den 2.-10.-1950, søn af Jenny og Robert Gravesen.



-31-K.G. overtog gården den 12.-12.-1975 fra Kristian Nielsen.Matr. nr. 2c m.fl. Grundskyld 205.000. Areal 38,5 ha., heraf 8,5 ha. skov.Stuehuset er restaureret 1978, lade og stald er udvidet 1977, roehus 1978, svinestald og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HVIDEVE3 28A, "S0VS0GÄRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645163.FINN SVENDSEN, gårdejer, født den 27.-7.-1934, søn af Marie og Ove Svendsen, Valdsø, gift med Else Bundgaard, født den 28.-7.- 1941, datter af Ellen og Martin Bundgaard, Kjeldbjerg.F.S. overtog gården den 16.-2.- 1965 fra Børge Kristensen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51,5 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. eng og mose. Foto: Kastrup Luftfoto.Der er forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1968, stald opført 1946, lade 1970, løs- driftstald 1973 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, rug, hvede og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plantørreri samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HVIDEVE3 29, "BAKKEGÅRDEN", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661273.GUNNAR VAD 3ENSEN, gårdejer, født den 9.-4.-1931, søn af Ingrid og 3ens Kr. 3en- sen Vad, Mønsted.G.V.3. overtog gården den 15.-10.-1961 fra Kristian Pedersen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 217.100. Areal 36 ha., heraf 2 ha. eng og 5,5 ha. skov.Stuehuset er restaureret 1980, svinestald opført 1890, lade 1900, svinestald og kostald 1966, desuden er der et maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 15 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rajgræs og byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HVIDEVE3 40, "RISH03HUS", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661978.LEIF ANDERSEN, landmand, født den 26.-10.-1953, søn af Edith og Henri Andersen, Vedhoved, gift med Helen Kristensen, født den 22.-8.-1946, datter af Henry Kristensen, Vemb.H.A. er kontorassistent.L.A. er specialarbejder. Han o- vertog gården den 1.-4.-1978 fra faderen Henri Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i siæg-



-32- tens eje siden 1920.Matr. nr. 1c m.fl. Areal 15,1 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1987, lade og kostald 1939 og ændret i 1988 til svin, desuden er der et hønsehus. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården, det er planen at udvide med 10 søer. Jorden er forpagtet ud.HVIDEVEJ 46A, "KRAGSØGÅRD", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-662094.HANS JØRGEN SVANEBORG, gårdejer, født den 22.-11.-1949, søn af Emma og Anders Svaneborg, Fjerreslev, gift med Bodil Nielsen, født den 22.-12.-1955, datter af Jutta og Marius Nielsen, Randers.B.S. er hjemmesygeplejerske.H.J.S. overtog gården den 1.-2.- 978 fra Grethe Andersen.Matr. nr. lp. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 174.700. Areal 32,7 ha., heraf 1,5 ha. mose. Der er forpagtet 41 ha.Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1974, stalde opført 1938, 1974, 1979 og 1985, lade 1979 og maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 120 SPF-søer, besætningen er en opformerings besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug, byg, kartofler, hvede og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, dog lidt løs hjælp i høsten. HVIDEVEJ 48, "VEDHOVEDGÅRD", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661094.TAGE VAD, gårdejer, født den 2.-12.-1931, søn af Signe og Karl Vad, Gråmose, gift med Bodil Sørensen, født den 24.-2.- 1933, datter af Maria og Niels Sørensen, Mors.T.V. overtog gården den l.-ll.- 1962 fra Verner Munk.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 195.600.Areal 28 ha., heraf 3 ha. eng og skov.Stuehuset er gennemrestaureret 1968, stald opført 1954, svinestald 1966, kostald 1978 og maskinhus 1982., desuden er der en lade. Gården drives med en kvægproduktion på 31 køer samt opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



HVIDEVEJ 50, VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661254.PEDER FUTTRUP ANDERSEN, landmand, født den 15.-11.-1929, søn af Maria og Anders Nielsen Andersen, Mors, gift med Inga Jensen, født den 28.-11.-1936, datter af Emilie og Kresten Ce- lius Jensen.P.F.A. overtog gården i 1965 fra Oskar Nielsen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 484.800. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
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Der er forpagtet 13 ha. græseng.Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1972, farestald opført 1931, kostald 1969, maskinhus 1978, ungdyrstald og svinestald 1979, samt en lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 køer samt opdræt af racerne S.D.M. og Jersey. Desuden er der 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn, 2gylletanke, markvandingsanlæg, samt køresilo. Der er 1 fast medhjælper samt 1dreng efter skoletid.

Foto: Kastrup Luftfoto.

HVIDEVEJ 52, "VESTERGÅRD", VEDHOVED, 7470 KARUP, tlf. 06-661253.BØRGE LAIER, landmand, født den 9.-5.-1931, søn af Johanne og Anders Laier, Tohuse, gift med Grete Andersen, født den 27.-8.-1937, datter af Anna og Victor Andersen, Mønsted.B.L. overtog gården den 1.-4.- 1957 fra Erik Laier.Matr. nr. IL. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 97.000. Areal 16 ha.Stuehuset er fra 1935 og restaureret 1970, stald og lade opført 1935, maskinhus 1963, stald 1967 og roehus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 14 køer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.IGLSØVEJ 11, SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541643.PEDER VESTERGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 15.-1.-1953, søn af Inga og Børge Nielsen, Mønsted, gift med Britta Christensen, født den 29.-12.-1957, datter af Ella og Karsten Christensen, Mønsted.B.N. er klinikassistent på Stoholm Tandlægeklinik.P.V.N. er bestyrer på Mønsted Møbel- og Tæpperenseri. Han overtog gården den 1.-9.-1984 fra sin svigerfar, Karsten Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 4f m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 172.300. Areal 22,2 ha.Stuehuset opført 1904 og restaureret 1965 og 1987, kostald opført 1904, lade 1924 og svinestald 1965. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-34-IGLSØVEJ 13, "ØSTERGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541196.FRANK KRISTIANSEN, landmand, født den 12.-11.-1960, søn af Ellen og Villy Kristiansen, Stoholm, gift med Solveig Beck, født den 19.-7.-1962, datter af Johanne og Aksel Beck, Stoholm.S-K. er ekspeditrice hos en købmand i Stoholm.F.K. overtog gården den 15.-6.-1985 fra D.L.R.Matr. nr. 26a. Areal 19,9 ha. Der er forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er fra 1912 og restaureret 1986-87, gårdens udbygninger er fra 1912. Gården drives med en kvægproduktion på 54 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 tratorer, gylletank og køresilo. Der er 1 fast medhjælper på gården.IGLSØVEJ 44, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541174.BENT OG THORKILD DAMGÅRD, gårdejere.B.D. og T.D. er sønner af Ester og Johannes Damgård. De overtog gården den 1.-6.-1984 fra forældrene, Ester og Johannes Damgård. Gården drives som et I/S. Matr. nr. 14. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 217.000. Areal 38,8 ha.Stuehuset er opført 1919, kostald opført 1960 og roehus 1970, maskinhus 1976 og silohus 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 57 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 4 traktorer og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.T.D. bor på Iglsøvej 9.IGLSØVEJ 46, "MOSLUND", 7850 STOHOLM, tlf. 07-541173.VILLY MOGENSEN, gårdejer, født den 20.-7.-1951, søn af Edith og Godfred Mogensen, Iglsø.V.M. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.- 1981 fra sin far, Godfred Mogensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 4i m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 370.000. Areal 47,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er fra 1914, lade opført 1914, kostald omforandret til svin 1965, stald opført 1965 og tiibygget 1985 samt et maskinhus fra 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 38 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Besætningen er en 3.ledet stambesætning. Desuden er der 6 søer. Der sælges ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er der en medhjælper efter skoletid.IGLSØVEJ 52, "NYGÅRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-545145.JENS KR. PEDERSEN, gårdejer, født den 22.-11.-1934, søn af Margrethe og Søren Pedersen, Iglsø, gift med Else Kirstine Julius, født den 5.-.6.-1936, datter af Ragnhild og Jens Peter Julius.E.K.P. er hjemmesygeplejerske og tillidskvinde for hjemmesygeplejerskene i Fjends Kommune.J.K.P. er i bestyrelsen for D.L.G. i Skive. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra sin svigerfar, Jens Peter Julius.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 276.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 26 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1973 til 1978, lade opført 1895 og omforandret til kalve og roerum i 1975, stald opført 1958, maskinhus 1976 og kostald 1980. Gården drives med en kvægbesætning på 32 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



IGLSØVEJ 56, "IGLSØGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 545073.TORBEN RASMUSSEN, landmand, født den 15.-10.-1961, søn af Tove og Børge Rasmussen, Søften, gift med Solveig Nørgaard Nielsen, født den 7.-6.-1960, datter af Gudrun og Børge Nørgaard Nielsen, Højslev.S.N.R. er dagplejemor.T.R. har været på Malling Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for Mejeriet Danmark, i 
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bestyrelsen for Fremad og FjendsHerreds Husmandsforening. Han overtog gården den 15.-3.-1984 fra Ove Lindberg. Matr. nr. 4A m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 258.000. Areal 30 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.Gården er opført 1912, kostald 1967 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægbesætning på 50 malkekøer +opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en heste og 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg, der findes 2 traktorer og gylletank. Gården drives som almindeligt landbrug uden fremmed arbejdskraft.IGLSØVEJ 58, "DAMGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545380.BENT DAMGAARD, gårdejer, født den 11.-1.-1952, søn af Ester og Johannes Dam- gaard, bor sammen med Bodil Kristensen, født den 2.-3.-1959, datter af Holger Kristensen.B.K. er ekspedient.B.D. overtog gården den 1.-7.-1979 fra Andreas Refsgaard.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 281.500. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1927, vesterhus 1904, maskinhus 1927, kostald lavet om til sostald 1980 og lade til goldsøer i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, majs, korn og rajgræs. B.D. har sammen med sin broder T. Damgaard også gården Iglsøvej 44. Gårdene drives i et I/S selskab.IGLSØVEJ 62, "HEDEGÅRD", 7850 STOHOLM.EMILIE JØRGENSEN, gårdejer, født den 14.-11.-1908, datter af Karen Marie og Peder Frederik Pedersen, Søby, gift med Arne Jørgensen, født den 11.-10.-1908, søn af Ane Marie og Jørgen Jørgensen, Hald.A.J. døde den 15.-1.-1980. Han overtog gården i december i 1937 fra Ejnar Tou- gaard.Matr. nr. 6. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 201.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1915, gammel ko- og svinestald er fra 1914 og omforandret til maskinhus, desuden er der opført kostald og lade i 1951. Gården drives med en kvægproduktion på 16 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Sønnen Jørgen Jørgensen har drevet gården siden faderens død i 1980.



IGLSØVE3 63, "K3ELDB3ERG- GÄRD", K3ELDB3ERG, 7850 STO- HOLM, tlf. 07-545146.TAGE BUNDGAARD FREDERIKSEN, gårdejer, født den 2.-10.- 1928, søn af Louise og Kr. Frederiksen, Mogenstrup, gift med Signe Tranberg Simonsen, født den 11.-1.-1928, datter af Thora og Alfred Simonsen, Mogenstrup. T.B.F. er prøveudtager. Han overtog gården den 1.-8.-1968 fra Alfred Frederiksen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 
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1.250.000. Grundskyld 423.200.Areal 36 ha., heraf 2,2 ha. bøgeskov.Stuehuset er opført 1811, lade 1875, kostald 1910, hestestald 1911 og omforandret til svin 1969, staklade opført 1947 og bruges nu til maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 1 traktor og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Gården har været fæstegård under "Ørslevkloster". Den blev købt fri i 1797, der er fra gården udstykket mindst 10 andre gårde, samt en del parcelhuse. Der har været holdt sommerfester og friluftspil på gården. I skoven er der i 1888 rejst en sten i anledning af 100 års dagen af stavnsbåndets opløsning. Endvidere har der været teglværk på gården fra 1905 til 1914. Teglværket blev lukket på grund af kulmangel.IGLSØVE3 64, IGLSØ, 7850 STO- HOLM, tlf. 07-541216LAURIDS LAURSEN, gårdejer, født den 24.-1 1.-1928, søn af Agnes og Ole Laursen, Iglsø, gift med Agnethe 3okumsen, født den 18.-5.-1940, datter af Eleonora og Svend Aage 3okum- sen, Øster Børsting.L.L. har været på "Lægård Landbrugsskole". Han overtog gården den 1.-3.-1961 fra sin far, Ole Laursen. Nuværende ejer er 3.generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 274.000. Areal 29,1 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Der er forpagtet 3,6 ha. mose. Der er 2 ha. sø.Stuehuset er opført 1900, lade 1926, kostald og svinestald 1967 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 8 søer, der leveres ca. 130 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 gyllevogn, 1 gylletank og 1 portionstørringsanlæg. Sønnen er fast medhjælp på gården. 



JORDEMODERVEJ 8, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541535. KJELD JOKUMSEN, landmand, født den 17.-1.-1944, søn af Kr. Jokumsen, Sjørup, gift med Sonja Jensen, født den 13.-12.-1950, datter af Ejnar Jensen, Nr. Søby. K.J. er chaffør. Han overtog gården den 28.-4.-1970 fra Aage Jensen. Gården er et statshusmandsbrug udstykket fra "Østergård" i 1934.Matr. nr. 17. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 194.000.
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Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. Der er forpagtet 16,6 ha.Stuehuset er fra 1934 og gennemrestaureret 1979, kostald og lade opført 1934, kostald 1972 og maskinhus 1975. På gården er der 4 heste, 2 Frederiksborg og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.JORDEMODERVEJ 12, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541518.JOHANNES BØRSTING, gårdejer, født den 14.-1.-1924, søn af Morten Børsting, Hem.J.B. overtog gården den 1.-8.-1961 fra Anders Kristensen.Matr. nr. 19. Ejendomsskyld 400.000. Grundskyld 69.100. Areal 6,7 ha.Stuehuset er opført 1900, kostald 1900, lade 1925 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, byg og rug. Der findes 1 traktor.KALKVÆRKSVEJ 7, "HARRESTRUPLUND", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541652.OVE HARRESTRUP, gårdejer, født den 15.-9.-1949, søn af Mammy og Martin Harre- strup, gift med Hanne Kristiansen, født den 15.-10.-1950, datter af Elisa og Peder Kristiansen, Lånum.H.H. er hjemmesygeplejerske.O.H. overtog gården den 1.-5.-1985 fra sin far, Martin Harrestrup. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. lQ,n m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 379.600. Areal 55,5 ha., heraf 15 ha. eng og skov. Der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1869 og restaureret 1978, kostald opført 1921, svinestald, lade og staklade 1971. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der opfedes ca. 400 slagtesvin årligt. Resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 medhjælper, halvtidsbeskæftiget, på gården.KALKVÆRKSVEJ 11, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541486.VAGN AAGE GLARGAARD, lærer, født den 28.-8.-1939, søn af Olga og N.A. Glar- gaard, gift med Helga Amhøj Lund, født den 29.-12.-1940, datter af Helene og Erik Lund.H.A.G. er lærer.V.AA.G. overtog gården den 1.-12.-1972 fra Peter Stilling.Matr. nr. 18d m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 64.200. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1973. Avlsbygningerne er opført 1976-81. Gårdens besætning er på 15 moderfår af racen Texel.



-38-KALKVÆRKSVEJ 14, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541276.KR. DAMGAARD MADSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1933, søn af Ester og Thorvald Madsen, gift med Inger Christensen, født den 6.-7.-1931, datter af Sidsel og M. K. Christensen, Rybjerg.I.M. er økonoma.K.D.M. overtog gården den 1.-8.- 1961 fra Magnus Lund.Matr. nr. lOg m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 13 ha. Der er 3 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1973, lade opført 1920, kostald 1967 og svinestald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 45 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Desuden er der 40 kreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøde består i byg. Der findes 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KALKVÆRKSVEJ 15, SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541141.ALFRED SØVSØ, gårdejer, født den 30.-8.-1913, søn af Maren og Jens Pagh Søvsø, Smollerup, gift med Asta Søvsø, født den 20.-6.-1924, datter af Anne og Alfred Søvsø.A.S. overtog gården den 1.-4.-1944 fra faderen Jens Pagh Søvsø. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1859.Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Areal 17,4 ha., heraf 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1971, lade opført 1902, kostald 1959, desuden er der en svinestald. Der er 1 so med grise. Planteproduktionens salgsafgrøde består i byg. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KALKVÆRKSVEJ 19, "LODBJERGGÄRD", SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 542229.ERIK MØLLER PEDERSEN, gårdejer, født den 25.-5.-1956, søn af Karen og Niels Møller Pedersen, Smollerup, gift med Ane Charlotte Sørensen, født den 7.-11.-1959, datter af Elly og Harry Sørensen, Otting.A.C.P. er børnehavepædagog.E.M.P. overtog gården den 5.-8.-1987 fra faderen Niels Møller Pedersen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 221.000. Areal 24 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1983, lade opført 1939, en del af den er ændret til stald i 1973, kostald opført 1961, maskinhus og lade 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er desuden en dreng efter skoletid som medhjælper.KARDYBVEJ 4, KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541201.JESPER JARL, gårdejer, født den 26.-2.-1939, gift med Lissie Jarl, født den 23.-5.-1937.L.J. er indkøber hos B & O i Struer.J.J. overtog gården i 1981 fra Evald Pedersen.Matr. nr. Kardybgårde 2a. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 346.500. Areal 46,1 ha., heraf 5 ha. skov.



-39-Bygningerne er opført 1910-1986. Gården drives med en svineproduktion på 140 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Oorden er forpagtet ud. Der findes 2 traktorer og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.KARDYBVEJ 6, "KARDYB- GÅRD", KARDYB, 7850 STO- HOLM, tlf. 07-541190.JACOB MØLLER MIKKELSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1924, søn af Julia Mikkelsen og Otto Møller, Højslev Kirkeby, gift med Lis Frida Hansen, født den 30.-5.- 1937, datter af Hilda og Thorvald Oskar Martinus Hansen, Brårup. J.M.M. overtog gården den 1.-2.- 1969 fra Julius Mikkelsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1871. Gården har været 1700 tallet. fæstegård under "Thorupgård", den er købt fri iMatr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 800.000. Areal 82 ha., heraf 8 ha. skov.Stuehuset er opført 1873, lade 1874, kostald 1912, vesterhus 1933 og maskinhus 1973. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer. Der opfedes ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, frøgræs og raps. Der findes 3 traktorer og mejetærsker. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft. KARDYBVEJ 21, "KJÆRGÅRD", KOB- BERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 535162.EMIL RAUFF HANSEN, født den 12.-6.-1918, søn af Jens Peter Rauff Hansen, Ejstrupholm, gift med Signe Marie Pedersen, født den 28.-12.-1924, datter af Peter Chr. Pedersen, Degnsgård.E.R.H. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1947 fra sin svigerfader Peter Chr. Pedersen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 352.400. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 4,5 ha. eng og plantage.Stuehuset er opført i 1885 efter en brand, svinestald opført 1924 og tilbygget 1934, hønsehus opført 1969 efter brand. Der findes 1 besætning på 13.200 høns, 20 slag- tesvvin og 6 heste af racen Oldenborg fuldblods. Planteproduktionens salgsafgrøder består af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, gylletank samt automatisk fodring og udmugning hos hønsene. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



KARDYBVEJ 25, KOBBERUP, 7870 STOHOLM, tlf. 07-535161. JENS CHR. VESTERGAARD HANSEN, gårdejer, født den 10.-9.- 1935, søn af Magda og Chr. Hansen, Svinding v. Randers, gift med Agnethe Spanggaard, født den 11.-5.-1943, datter af Karen og Johannes Spanggaard, Fredsø. A.S.H. er bogbinder.J.C.V.H. har været på "Lægård Landbrugsskole", han er nu i be

-40-

styrelsen for Landboforeningen.Han overtog gården den 1.-9.-1963 fra Ingemann Nielsen.Matr. nr. 11 m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 175.000. Areal 24,5 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 33,3 ha.Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1976, lade opført 1923 og restaureret 1961, kostald og staklade opført 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 38 malkekøer samt opdræt, alle af racen S.D.M. Desuden er der 120 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består i raps, ærter og hør. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, 1 roeoptager med tang, 1 gylletank samt 1 halmfyr. Gården er udstykket fra Kobberup Præstegård i 1922.

sin far, Chr. Jensen. Nuværende ejer er

KIRKEBAKKEN 2, "MELLEMGÅRD", KOBBERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535130.NIELS JENSEN, gårdejer, født den 21.-9.-1940, søn af Anna og Chr. Jensen, Kobberup, gift med Bente Boye Frandsen, født den 10.-3.-1942, datter af Anna og Boye Frandsen, Stoholm.B.B.J. er sygehjælper.N.J. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1966 fra7. generation på gården, som har været islægtens eje siden 1802. Fra gården er udstykket "Helstrupgård" på 25,9 ha.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 380.800. Areal 46 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 28,8 ha.Stuehuset er opført 1914, lade 1886, svinestald 1914, kostald 1968, kalvestald 1977 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 malkekøer + opdræt, ialt 140 stk. af racen SDM. Desuden opfedes der ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og køresilo. Der er 1 fast medhjælper på gården.KIRKEBAKKEN 10, SØBY, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535173.SVEND ERIK CLEMMENSEN, gårdejer, født den 15.-12.-1935, gift med Ida Linnet, født den 28.-11.-1935, datter af Marie og Ole Linnet.S.E.C. er formand for Søby-Rød- ding-Vinkel Husmandsforening, i bestyrelsen for kreatur eksporten, i auktionsudvalget, desuden er



-41- han kredsformand for Skiveegnens Brugsforening, i bestyrelsen for Højslev Brugsforening og Fjends Herreds Brandkasse. Han overtog gården den 29.-8.-1958. Gården blev udstykket i 1958 som statshusmandsbrug fra "Søby Møllegård".Matr. nr. lig m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 380.000. Areal 47,1 ha., heraf tilkøbt 36 ha.Stuehuset er opført 1958 og tilbygget 1976. Hele gården er opført i 1958, hønsehus og maskinhus i 1961 og kostald 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 30 malkekøer + opdræt, ialt 100 stk., der sælges ca. 20 fedekalve årligt samt kvier til eksport. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer, 1/2 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 medhjælper efter skoletid.KJELDBJERGVEJ 2, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545128.PEDER KRISTIAN KRISTOFFERSEN, gårdejer, født den 25.-4.- 1934, søn af Astrid og Karl Kristoffersen, Kjeldbjerg, gift med Eva Margrethe Møller, født den 9.-4.-1932, datter af Maren og Søren Møller.P.K.K. overtog gården den l.-l 1.- 1957 fra Maria og Knud Thøger- sen.Matr. nr. 17e m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 213.000.Areal 23 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1984, lade opført 1960, kostald 1963, sostald 1970 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 17 køer + opdræt. Desuden er der 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde består i byg. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KJELDBJERGVEJ 3, "KJELD- BJERGHUS", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545283. PEDER TOFT, gårdejer, født den 9.-5.-1925, søn af Maren og Kresten Toft, Kjeldbjerg.P.T. overtog gården den 20.-11.- 1951 fra sin far, Kresten Toft. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 210.500. A- real 16 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1910, stald 1908 og restaureret 1987, lade restaureret 1987 og maskinhus opført 1960. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægprodutkion på 12 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 7 søer, slagtesvin opfedes på gården. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 



K3ÆRGÅRDSVE3 8, "K3ÆRGÅRD", SPARK3ÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645001.ORLA 3UUL OLESEN, gårdejer, født den 20.-4.-1947, søn af Alice og Peter 3uul Olesen, Vendsyssel, gift med Inger Kathrine 3ensen, født den 8.-8.-1948, datter af Margrethe og Asger 3ensen, Herning.I.K.O. er hjemmesygeplejerske. 0.3.0. er i bestyrelsen for den lokale husmandsforening, medlem af husdyrsudvalget i Fjends Fremad kredsen. Han overtog Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 

-42-

gården den 1.-7.-1980 fra Magnus Børsting.980.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. derer forpagtet 2 ha. eng. Der er 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1986, lade opført 1900, kostald 1942 og restaureret 1981. Desuden er der en garage opført i 1941. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen 3ersey. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg og havre. Der findes 3 traktorer, gylletank og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOLDKURVE3 4, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452391.LARS HANSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1956, søn af 3enny og Peter Hansen.L.H. arbejder på kartoffelmelsfabrikken i Karup. Han overtog gården den 8.-9.-1983 fra sin fader Peter Hansen.Matr. nr. 2i. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 109.300. Areal 18,2 ha.Stuehuset er fra 1951, stald og lade opført 1951 samt staklade 1956. Der er 10 stk. fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder bestå af byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KOLDKURVE3 5, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-456105. HENRY VAGN KRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1929, søn af Ottilie og 3ens Peder Christensen, Vroue, gift med Ingrid Viola Hansen, født den 20.-6.-1938, datter af Anna og Hans Peter Hansen, Trevad. H.V.C overtog gården den 1.-4.- 1957 fra Vagn Olesen.Matr. nr. 21. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 96.200. A- real 16,5 ha., heraf 2 ha. eng.Der er forpagtet 13,2 ha.Stuehuset er opført 1951, kostald 1951, ungdyrstald og kostald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 20 køer + opdræt, alle af blandet race. Desuden er der 35 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter og byg. Der findes 3 traktorer og 1 slamsuger. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOLDKURVE3 7, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452504.KRISTIAN RAUFF HANSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1954, søn af Mie og 3ensHansen, gift med Ellen Andersen, født den 20.-4.-1953, datter af Hilda og Arne An-



-43- dersen.K.R.H. overtog gården den 15,-5.-1978 fra Keld Dissing.Matr. nr. 2h. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 96.000. Areal 16,5 ha., heraf 5 ha. eng og udyrket jord. Der er forpagtet 165 ha.Stuehuset er opført 1952, moderniseret og tilbygget 1987, stald opført 1932, hønsehus 1974 og kyllingehus 1979. Gården drives med en fjerkræ produktion på 38.000. æglæggende høns og 19.000 slagtekyllinger. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg, kartofler til fabrik, rug, frøgræs og spindehør. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke og 5 markvandingsanlæg. Der er ansat 3 medhjælpere.KOLDKURVEJ 9, "ØSTER KOLDKUR", KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452039.HENRY PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1922, søn af Mathilde og Mikael Pedersen, Sjø- rup, gift med Minna Graversen, født den 23.-7.-1928, datter af Martha og Aksel Graversen, Le- gind, Mors.H.P. overtog gården den 8.-3.-1950 fra Viggo Pedersen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 260.000. Areal 44 ha., heraf 7-8 ha. eng.Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1984, vesterhus opført ca. 1880, lade 1928, maskinhus 1954 og stald 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOLDKURVEJ 11, "VESTER KOLDKUR", KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452205. KNUD SØGAARD, gårdejer, født den 29.-12.-1942, søn af Dagny og Anders Søgaard, Koldkur, gift med Tove Kjærgaard Jensen, født den 21.-8.-1943, datter af Lis og Verner Jensen, Frederiks.T.K.S. er sygehjælper.K.S. har været i bestyrelsen for landboforeningen. Han overtog gården den 1.-5.- 1973 fra sin far, Anders Søgaard.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38 ha., heraf 6-7 ha. eng.Stuehuset er opført 1855 og restaureret 1974 og 1979, stald opført 1961 og ændret til køer 1975, 1980 og 1986, spaltestald til ungdyr i 1976, svinehus ændret til værksted og maskinhus 1977 og foderhus bygget 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KOLDKURVEJ 12, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452207. JENS MADSEN, boelsmand, født den 7.-11.-1913, søn af A. og M. Madsen, Sdr. Andrup, gift med Asta Højris, født den 24.-4.-1919, datter af Anne og Jens Højris, Sjørup.J.M. overtog gården den 1.-3.- 1940 fra Søren Albertsen.



-w-Matr. nr. Ih. Areal 13,8 ha.Stuehuset er opført 926 og restaureret 1970, stald ombygget 1970, garage og maskinhus opført 1965 og lade 1970. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KOLDKURVEJ 13, "NYGÅRD", KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07- 452107.KJELD ØSTERGAARD, gårdejer, født den 11.-9.-1942, søn af Ellen og Alfred Østergaard, Koldkur, bor sammen med Harriet Møller, født den 8.-5.-1946, datter af Gerda og Marius Andersen, Gellerup.H.M. er syerske.K.Ø. er buschaffør. Han overtog gården den 1.-5.-1970 fra sin far, Alfred Østergaard. Nuværende ejerer 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1918. Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 308.600. Areal 49,6 ha., heraf 5 ha. skov og 7 ha. eng og bakke.Stuehuset er opført 1974, stald og lade opført 1974 efter en brand. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps, frøgræs og byg. Der findes 1 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. KOLDKURVEJ 16, KOLDKUR, 7470 KARUP, tlf. 07-452208. ALFRED CHRISTENSEN, gårdejer, født den 17.-1.-1936, søn af Dagmar og Kristian Christensen, Karstoft, gift med Betty Irene Christensen, født den 30.-10.- 1942, datter af Emma og Jørgen Christensen.A.C. er formand for Menighedsrådet, formand for LOF samt i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra Henry Sørensen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 128.000. A- real 22,3 ha., heraf tilkøb 9 ha.Der er forpagtet 4 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1928, restaureret og tilbygget 1971, stald opført 1928, staklade 1972, maskinhus 1968 og rundbuestald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 23 køer + opdræt, af racerne SDM og Jersey. Desuden er der 4 søer, slagtesvin opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af kartofler til fabrik. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-M-KONGENSHUSVEJ 1, "TOFTGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456002. KARL HANSEN, gårdejer, født den 18.-11.-1912, søn af Kathrine og Hans Hansen, Hulbækmølle, gift med Laura Dorthea Klausen, født den 12.-1.-1925, datter af Kre- stine og Jens Klausen.K.H. overtog gården den 1.-12.-1964 fra sin svigerfader Jens Klausen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 388.200. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er 2,5 ha. eng, 3 ha. plantage og 5 ha. hede.Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1964, Efter en brand i 1978 blev der opført stald, lade og garage. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KONGENSHUSVEJ 2, "GRØNVANG", RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456069.ANDERS LAURSEN, gårdejer, født den 8.-12.-1915, søn af Kristiane og Laurids Laursen, Bilstrup, gift med Mette Marie Hansen, født den 10.-9.-1916, datter af Marianne og Hans Hansen, Ejdrup, Års.A.L. overtog gården i 1949 fra Hans Jensen.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1965 samt maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 finsnitter, gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KONGENSHUSVEJ 4, "SØLUND", RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456073.SVEND PEDER LYBÆK CLAUSEN, husmand, født den 15.-7.-1923, søn af Stine og Jens Clausen, gift med Petra Kudahl Laursen, født den 10.-12.-1928, datter af Dorthe og Peder Chr. Laursen, Hammershus, Feldborg.S.P.L.C. overtog gården i 1953 fra Knud Damgaard.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 558.000. Grundskyld 131.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 37 ha. Der er 18 ha. gamle brunkulslejer, nu omdannet til sø og skov.Stuehuset er opført 1929 og tilbygget 1969, stald opført 1929 og restaureret 1970, lade opført 1929, maskinhus og værksted 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 10 køer + opdræt, desuden 1 so samt indkøb af ca. 30 torvegrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, kartofler til fabrik og ærter. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KONGENSHUSVEJ 6, SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456107. SVEND SØRENSEN, husmand, født den 12.-4.-1921, søn af Mette og Jesper Sørensen, Resen, gift med Edith Jepsen, født den 14.-1.-1927, datter af Maria og Kristian Jepsen, Overby, Høgild. S.S. overtog gården den 1.-12.- 1952. Gården blev bygget på jord fra hans faders ejendom. S.S. har selv opdyrket en hel del hede. Matr. nr. 3p m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 122.600. Areal 23,4 ha.Stuehuset og avlsbygninger er bygget i 1952. Jorden er bortforpagtet.



-46- KONGENSHUSVEJ 7, SDR. RESEN 7470 KARUP, tlf. 07-456109.BETTY HESSELLUND, gårdejer, født den 7.-10.-1945, datter af Sine og Valdemar Pedersen, Re- sen, gift med Ragnar Hessellund, født den 11.-9.-1941, søn af Kristian Hessellund, Skyum.R.H. er kasernearbejder.B.H. overtog gården den 1.-7.-1983 fra sin far, Valdemar Pedersen,som overtog gården efter sin farbror, som byggede den i 1930. Matr. nr. 3m m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 112.600. Areal 22,1 ha., heraf 6 ha. eng og hede. Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1988, stald opført 1930, lade 1956 og maskinhus 1986. På gården er der en besætning på 5 ammekøer + opdræt af racen Hereford, desuden 1 so med grise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, kartofler til fabrik, rug og byg. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LANGGADE 1, "MØLLEGÅRD", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645227.KAJ SCHMIDT, gårdejer, født den 29.-9.-1936, søn af Anna og Henry Schmidt, Fyn, gift med Helga Hansen, født den 3.-5.-1937, datter af Thyra og Søren Hansen, Lih- me. K.S. overtog gården den 1.-7.-1970 fra Svend Møller. Han ejer også "Østergård", Østervang 1. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 324.000. Areal 49 ha., heraf 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1976, lade opført 1898 og ændret til ungdyr 1971, svinestald 1904, stald 1924, maskinhus 1962 og udvidet 1976 samt roehus opført 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 37 køer + opdræt, alle af racen RDM, desuden er der 80 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 18, LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541478.HARRY NIELSEN, husmand, født den 11.-5.-1928, søn af Dagmar og Odin Nielsen, Fiskbæk, gift med Edith Mogensen, født den 14.-10.-1927, datter af Helga og Carsten Mogensen, Øster Assels. H.N. overtog gården den 1.-11.-1964 fra 3ust Olesen. Matr. nr. Ikl m.fl. Ejendomssskyld 930.000. Grundskyld 91.200. Areal 8,3 ha., heraf 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1976, stald opført 1914 og ændret til svin 1971, svinestald opført 1950, maskinhus 1975 og svinestald 1979. Gården drives med en svineproduktion på 45 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 19, "DRENGSGÅRD", LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541714.JAN LANGBALLE, gårdejer, født den 18.-8.-1960, søn af Mette og Anders Langballe, Snedsted, gift med Birgit Christensen, født den 23.-8.-1958, datter af Rigmor og Poul Christensen, Spentrup. B.L. er socialpædagog. J.L. er kirkegårdsmedhjælper. Han overtog gården den 1.-4.-1985 fra Kr. Drengsgård.



-47-Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 220.700. Areal 25 ha., heraf 1 ha. sø.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1974, lade opført 1904, kostald 1954 og ændret til svin 1985, svinestald opført 1972, maskinhus 1900 og 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder består af raps, hvede, byg og ærter. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 20, "HØJBO", LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541057.POUL EGEBJERG PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1933, søn af Ragnhild og Svend Pedersen, Tastum, gift med Inga Visti- sen, født den 8.-10.-1940, datter af Oline og Peter Vistisen.P.E.P. overtog gården den 1.-8.- 1977 fra Frits Stilling.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 472.000.Areal 46 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er 1 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1976, svinestald opført 1920 og ændret til garage 1970, stald opført 1940 og 1980, lade opført 1942, maskinhus og foderhus opført 1988. Gården drives med en kvægprodutkion på 52 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000.

LUNDGÅRDSVEJ 22, "FREDSGÅRD", LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541146.BENT SØRENSEN, gårdejer, født den 1.-9.-1942, søn af Jenny og Jakob Sørensen.B.S. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen, i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården den 1.-12.-1978, fra sin far, Jakob Sørensen. Nuværende ejer er 4 generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1882.Grundskyld 237.700. Areal 25 ha., heraftilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 10 ha. Der er 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1980, lade opført 1922, kostald 1960 og ændret i 1979, svinestald opført 1979 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidig landbrug med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der en slagtesvinebesætning på 280 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 3 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 25, GUNDELUND",GUNDELUND, 8800 VIBORG, tlf. 06-645043. HENNING TANDERUP, gårdejer, født den 6.-10.-1955, søn af Olga og Jens Tanderup Jensen, Tanderup, gift med Bente Hvarregård, født den 24.-10.-1960, datter af Helene og Niels Hvarregaard, Hjørring.B.H.T. er børnehave pædagog.



-M-H.T. er medlem af Menighedsrådet. Han overtog 1. halvdel af gården den 1.-1.-1979 og 2. halvdel 1.-1.-1987 fra faderen Jens P. Tanderup.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.630.000. Grundskyld 240.000. Areal 31 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1988, lade, svinestald og kostald opført 1925, kostald og lade 1977, maskinhus 1978 og silohus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden findes der 200 slagtesvin, der leveres årligt ca. 450 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 29, MØGELBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 06-645621.FINN KLAUSEN, husmand, født den 8.-10.-1951, søn af Mary og Aage Klausen, Sto- holm, gift med Jonna Olesen, født den 30.-6.-1955, datter af Tove og Aksel Olesen,. Stoholm.J.K. er kontorassistent.F.K. er smedesvend. Han overtog gården i 1981 fra Anna Laursen.Matr. nr. li m.fl. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 68.600. Areal 8,4 ha., heraf 1,6 ha. eng. Der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985, alder på stald og lade er ukendt. Gården drives med en ammeko besætning på 5 køer med kalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 1 traktor og del i mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 35, MØGEL- BJERG, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645092.SVEND J. KLAUSEN, boelsmand, født den 24.-2.-1924, søn af Maria og Kristian Klausen, Søby, gift med Klara Bertelsen, født den 5.-7.-1927, datter af Karen og Jørgen Bertelsen.K.K. er rengøringsassistent på et plejehjem.S.J.K. overtog gården den 1.-6.- 1950 fra Andreas Nielsen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld650.000. Grundskyld 172.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 3 ha. eng og mose samt 3 ha. nyplantet skov.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1961, lade opført 1935, hønsehus 1956 og stald 1961. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer samt kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og juletræer. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. LUNDGÅRDSVEJ 41, "FOLD- BJERGGÅRD", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645019.NIELS HANSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1924, søn af Søren Hansen, gift med Doris Christensen, født den 2.-8.-1928, datter af Jens Christensen.N.H. overtog gården i marts i 1959 fra sin fader Søren Hansen. Matr. nr. la. Ejendomsskyld



-w-960.000. Grundskyld 213.000. Areal 30 ha., heraf 10 ha. nåleskov.Stuehuset er opført 1910, tilbygget og moderniseret, udbygningerne er opført 1910 efter en brand, desuden er der en stald opført 1960. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 14 malkekøer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 100 stk. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDGÅRDSVEJ 42, SPARKJÆR FUSAGER, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645102.KNUD STENGAARD OLESEN, landmand, født den 19.-1.-1939, søn af Jens Chr. Olesen, gift med Lis Mortensen, født den 14.-7.-1942, datter af Egon Mortensen.K.S.O. er vurderingsmand. Han overtog gården i august i 1969 fra Marie Bach.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 159.200.Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 7 ha. der er forpagtet ca. 7 ha. Der er ca. 2 ha. eng og plantage. En mindre del af jorden er fredet.Stuehuset er opført 1975, udbygningerne består af kostald og lade, alderen er u- kendt. Gården drives med en malkekobesætning samt opdræt ialt 80 stk. alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, gylletank, gyllevogn samt genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 44, "LILLE THORUPGÅRD", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645072.KNUD MORTENSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1945, søn af Peder Mortensen, gift med Marie Dissing, født den 24.-4.-1948, datter af Harald Østergaard Madsen.M.M. har udearbejde.K.M. overtog gården i juni 1984 fra sin fader Peder Mortensen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 392.000. Areal 56 ha., heraf ca. 12 ha. nåleskov og eng. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1909 og moderniseret, staldene er opført 1969, 1975, 1978 og 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion samt 5.000 høns af racen Brune Italienere. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og gastætsilo. Gården drives som familiebrug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LUNDGÅRDSVEJ 48, "LILLE THORUPGÅRDE", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06- 645087.SIGVALD FAUERHOLT FREDERIKSEN, gårdejer, født den 4.-10.-1923, søn af Tho- rup Frederiksen, gift med Ella Dalsgaard, født den 12.-9.-1929, datter af Jens Kr. Dalsgaard.S.F.F. overtog gården den 1.-11.-1966 fra sin far, Thorup Frederiksen. Gården har været i slægtens eje i ca. 400 år.Matr. nr. 2a, 2e m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 233.000. Areal 44,9 ha., heraf 8 ha. eng og 2 ha. skov og krat. Der er fprpagtet ca. 12 ha. Stuehuset er fra 1906, de store staldbygninger er opført 1890, kostald og lade 1935, ny kostald og lade 1978 og nyt maskinhus 1987. Gården drives med en kvægbesætning på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, gylletank samt halmfyr. En søn er fast medhjælp på ejendommen.



-50-LUNDGÅRDSVEJ 52, "SØBORG", SPARKJÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645250.NIELS CHR. RIIS, landpost, født den 24.-5.-1932, søn af Th. Riis, "Gårsdal", Ravnstrup.N.C.R. er landpost og overtog gården i 1971 fra Johannes Olsen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 160.000. Areal ca. 35 ha., heraf ca. 12 ha. granskov.Stuehuset er ældre men moderniseret, udbygningerne består af stald og lade. Ca. 12 ha. er lejet ud, resten bruges til egen besætning af kødkvæg. Der findes 1 traktor.LÆRKENBORGVEJ 2, "BAGGES- GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545275.SVEND AAGE LAURSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1933, søn af Agnes og Ole Laursen, gift med Annalise Hansen, født den 23.-1.- 1937, datter af Marie og Chr. Hansen.S.Aa.L. overtog gården den 15.-3.- 1960 fra Poul Sørresiig.Matr. nr. 13 a. m.fl. Ejendomsskyld 1.705.000. Grundskyld ca. 685.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 26 ha.Der er 13 ha. eng, 3 ha. skov og 4 ha. hede. Der er forpagtet 38 ha.Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1977, lade opført 1904, svinestald 1914, kostald 1965 og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 34 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der er 13 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, rug og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, gylletank, gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Desuden er der lidt løs hjælp. LÆRKENBORGVEJ 6, "ØSTERGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545251. SVEND ØSTERGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født den 9.-12.-1933, søn af Dagny og Søren Johan Pedersen, Fly. S.Ø.P. overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far, Søren Johan Pedersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 508.200. Areal 56,2 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er fra 1858 og moderniseret 1952, grise- og ungdyrstald opført 1911, svinestald 1916, maskinhus 1952 og lade, kostald og ungdyrstald i 1955. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 køer samt opdræt, desuden er der 6 søer, slagtesvin opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af byg. Der findes 2 traktorer og gennemløbstørreri.LÆRKENBORGVEJ 10, "DALSGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545175.HOLGER KUDAHL, gårdejer, født den 28.-3.-1961, søn af Mie og Bent Kudahl, Fly, gift med Lone Jensen, født den 26.-3.-1960, datter af Inger og Hartvig Jensen, Hade- rup.



-51-L.K. er bankassistent.H.K. overtog gården den 5.-9.-1984 fra Knud Astrup.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 557.000. Areal 80 ha., heraf 28 ha. skov og 9 ha. eng.Stuehsuet er opført 1871 og restaureret 1983, lade opført 1871, svinehus, maskinhus og garage 1915 samt staklade 1950. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer, der opfedes ca. 500 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 1 traktor, gylletank, plantørringsanlæg og halmfyr. H.K. har lejet sostald hos sin far, som også høster for ham.LÆRKENBORGVEJ 11, "LÆRKENBORG", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545056. BENT BÆK NIELSEN, gårdejer, født den 8.-6.-1932, søn af A. og H. Nielsen, Tastum.B.B.N. overtog gården den 1.-4.-1966 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 405.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført 1884, lade 1888, kostald 1909, svinestald 1911, maskinhus 1950, kostald 1960 og maskinhus 1968. Gården drives med en ammekobesætning på 12 køer + opdræt af racen Hereford. Desuden er der 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af byg og havre. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÆRKENBORGVEJ 15, "HØJGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07545083.KRESTEN GUSTAV MOGENSEN, gårdejer, født den 15.-7.-1920, søn af Niels Mogensen, Iglsø, gift med Erna Dorthea Jensen, født den 16.-1.-1926, datter af Jens Peder Jensen, Smollerup.K.G.M. har været formand for Stoholm foderstof i 25 år, i kommunalbestyrelsen i 16 år, samt i bestyrelsen for andelsbanken siden 1965. Han overtog gården den 1.-10.1948 fra sin fader Niels Mogensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 363.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 18,8 ha. af 2 gange.Stuehuset er opført 1926, gammel ko- og svinestald 1915 er lavet om i 1967, lade opført 1916 og kostald 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 25 fedekvæg af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer.

Foto: Kastrup Luftfoto.

LÆRKENBORGVEJ 23,"ELMELY", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07545130.SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født den 14.-1.-1940, søn af Hans Kristian Nielsen, Troelstrup, gift med Marie Albertsen, født den 28.-10.-1941, datter af Niels Albertsen, Iglsø.S.AA.N. overtog gården den 17.- 11.-1964 fra sin svigerfar, Niels



-52-Albertsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 3d m.fi. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 195.200. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Gammelt stuehus opført 1912, det er afløst af et nyt stuehus opført 1953, lade og gammel kostald opført i 1927, kostald 1975 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 28 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der indkøbes tyrekalve og der opfedes ca. 45 stk. årligt. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.LÅNUMVEJ 2, "NØRREGÅRD", SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-542260.HANS JØRGEN JENSEN, gårdejer, født den 22.-6.-1952, søn af Birthe og Frode Jensen, Lånum.H.J.J. overtog 1. halvdel af gården den 1.-1.-1983 og 2. halvdel 1.-1.-1988 fra faderen, Frode Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 380.000. Areal 60,4 ha., heraf 20 ha. skov, hede og eng.Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1964, oplagringsrum opført 1890, kostald 1959 og 1972, maskinhus 1979, ungdyrstald og roehus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 54 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder består af byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÅNUMVEJ 4, SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541074. KAJ MADSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1941, søn af Marie og Jens Madsen, Smollerup.K.M. overtog gården den 1.-6.-1969 fra sin far, Jens Madsen. Gården har været i familiens eje siden 1727, først som fæstergård der blev frikøbt i 1787.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 49 ha., heraf 11 ha. eng, skov og hede.Stuehuset er opført i 1932 efter brand og restaureret i 1979, kostald opført 1905, svinestald 1932, lade 1932 og ændret til dyr 1979, kostald opført 1973 og maskinhus 1937, 1964 og 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 15 ammekøer + kalve. Desuden indkøbes der kalve som opfedes, ialt ca. 110 dyr, der opfedes også 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder består af byg, havre og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. LÅNUMVEJ 5, "BAKKEGÅRDEN", SMOLLERUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-542124.ARNOLD JØRGENSEN, forstander, født den 21.-7.-1927, søn af Kristine og Jens Chr. Jørgensen, gift med Krista Larsen, født den 5.-10.-1928, datter af Christen- ce og Laurids Larsen.K.J. er barneplejerske.A.J. overtog gården i november 1981 fra Preben Iversen.



-53-Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 31.600. Areal 3 ha., heraf 1 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1828 og restaureret 1973, lade opført 1942, stald er ændret til beboelse 1973. Gården drives med en ammekobesætning på 2 køer samt kalve af racen Hereford.LÅNUMVEJ 12, "GRIBDALSGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541832.INGVARD FLØJGAARD BOLLER, gårdejer, født den 27.-9.-1949, søn af Dagny og George Boller, Lånum, gift med Solvej Madsen, født den 17.-12.-1955, datter af Marie og Jæger Madsen, Stoholm.S.B. er butiksassistent.I.F.B. er i bestyrelsen for husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-5.-1979 fra sin far, George Boller. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 245.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er fra 1901 og restaureret 1979, stald opført 1901 og ændret 1963, sostald opført 1979 og ungdyrstald 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 30 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÅNUMVEJ 13, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548505.ERNST THOMASEN, gårdejer, født den 21.-9.-1930, søn af Sigrid og Bernhard Tho- masen, Lånum. E.T. overtog gården den 1.-11.-1969 fra sin fader Bernhard Thoma- sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1918.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 94.400. Areal 12,6 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1975, stald opført 1918, lade ændret til svin 1970 og maskinhus 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med 6 ungdyr, 10 søer, smågrisene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÅNUMVEJ 22, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548044.BØRGE CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 2.-2.-1941, søn af Helga og Alfred Christiansen, Huldager, gift med Anne Lise Simonsen, født den 22.-3.-1945, datter af Magda og Peder Simonsen, Herrup.B.C. er formand for ligningskommisionen. Han overtog gården den 4.-10.-1966 fra Sigvald Frederiksen. Han ejer desuden GI. Skolevej 2.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 151.000. Areal 16,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og tilbygget 1976, staldene er opført 1954, 1972 og 1978, roehus 1976, maskinhus 1978, halmlade 1982 og lade 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 46 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der lidt hjælp efter skoletid. Gården drives sammen med GI. Skolevej 2.



LÅNUMVEJ 40, "VESTERGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 548146.EJGIL HAVE PEDERSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1924, søn af Anna og Johannes Have Pedersen, Vils, gift med Margrethe Kristensen, født den 20.-11.-1924, datter af Ellen og Johannes Kristensen, Legind, Mors.E.H.P. overtog gården den 9.-1.- 1954 fra Andreas Nielsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 255.000. A
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real 40 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er 5 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført 1965, gammel stuehus, som er lavet til garage, opført 1864, svinestald opført 1916 og 1965, maskinhus 1960, kostald 1972 og ungdyrstald 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Johannes Pedersen har halvpart i gården, som er lavet til I/S.LÅNUMVEJ 45, "DALGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548178.RYAN THOMSEN, gårdejer, født den 19.-12.-1958, søn af Anna og Hartvig Thomsen, Lånum, gift med Conny Jensen, født den 24.-6.-1958, datter af Vera og Ejgild Jensen, Sparkjær.R.T. overtog gården den 1.-5.-1982 fra sin fader Hartvig Thomsen.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf 7 ha. eng og mose. Der er forpagtet 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret flere gange, stald og roehus opført 1956, lade og svinehus omforandret 1962 og maskinhus opført 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde består af byg. Der findes 2 traktorer, 1 roeoptager og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

LÅNUMVEJ 54, "MÅBJERG- GÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548051.KRISTEN BACH JENSEN, gårdejer, født den 5.-1.-1937, søn af Karen og Kristian Bach, Himmerland, gift med Helga Sørensen, født den 18.-11.-1949, datter af Katrine og Frederik Sørensen, Søvsø.K.B.J. overtog gården den 1.-4.-1965 fra Gert Bligaard. Matr. nr. 1. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 244.800.Areal 29 ha., heraf 7 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1976 og 1987, lade opført 1929, kostald 1939 og ændret 1967 og 1981, maskinhus og kviestald opført 1976 og foderhus 1981. Gården drives med en kvægbesætning på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



LÅNUMVEJ 56, "BAKKEGÅRDEN", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548155.ANDERS EBBESEN, gårdejer, født den 29.-5.-1937, søn af Agnete og Viggo Ebbesen, Lånum, gift med Ester Lis Trankjær, født den 30.12.-1937, datter af Anna og Thorvald Trankjær.A.E. overtog gården den l.-ll.- 1962 fra Alfred Pedersen. A.E. ejer også Lånumvej 60.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 172.500.Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Stuehuset er opført 1911, lade maskinhus 1976, ungdyrstald 1978 duktion på 60 køer + opdræt, alle 
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Der er 1,5 ha. eng.og kalvehus 1911, kostald 1965, roehus 1972, og silohus 1983. Gården drives med en kvægpro- af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøderbestår af byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. En søn er heltidsmedhjælp på gården.

Foto: Kastrup Luftfoto.fra sin fader Niels Ebbesen. Nuværende ejer er været i slægtens eje siden ca. 1900.

LÅNUMVEJ 58, "HØJGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07548173.SVEND ERIK EBBESEN, gårdejer, født den 3.-12.-1941, søn af Mathilde og Niels Ebbesen, Lånum, gift med Oda Revsgaard, født den 20.-3.-1944, datter af Marie og Niels Revsgaard, Mej- rup.O.E. er fabriksarbejder.S.E.E. er fabriksarbejder. Han overtog gården den 3.-11.-1966 3. generation på gården, som harMatr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 223.200. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er 2 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1986, stald opført 1897, lade 1914 og stald 1966 og 1974. Gårdens besætning er på 20 grise. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, byg, hvede og rug. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LÅNUMVEJ 60, "HOLMGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM.ANDERS EBBESEN, gårdejer, omtales under Lånumvej 56.A.E. overtog gården den 3.-4.- 1986 fra sin morbroder Kresten Holmgaard.Gården har været i slægtens eje siden 1680.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 236.500.Stuehuset er opført i 1966, udbygningerne består af stald, lade, med Lånumvej 56. maskinhus og s vinestald. Gården drives sammen



-56-MØLLEVEJ 3, "TREVAD MØLLE", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-547040.IVAR SØGAARD, gårdejer, født den 11.-2.-1932, søn af Laura og Esper Søgaard, Trevad, gift med Herdis Ibsen, født den 27.-2.-1929, datter af Ena og Jens Ibsen, Gesing, Esbjerg.H.I. døde den 11.-7.-1984.I.S. overtog gården den 1.-1.-1966 fra sin fader Esper Søgaard.Matr. nr. 3 c m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 321.400. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er 2 ha. skov og 8 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1973, lade opført 1921, maskinhus 1958 og 1984, slagtesvinestald 1960 og 1969, kostald 1973 og sostald 1979. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt. Desuden er der 32 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, raps, byg, hvede, rug og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er der ansat 1 fast medhjælper. Der har tidligere været en stor vandmølle på gården.MØLLEVEJ 5, "ALSBJERG", VESTER BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-547059.SIGVALD PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-5.-1911, søn af Anne Marie og Søren Pedersen, Vester Børsting, gift med Herdis Refs- gaard, født den 22.-7.-1922, datter af Karen og Søren Refsgaard, Vester Børsting.S.P. overtog gården den 1.-5.-1942 fra sin far, Søren Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 8g m.fl. Ejendomsskyld skov. 660.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. eng og 3 ha.Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1960, stald og lade opført 1918, maskinhus 1932 og svinestald 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps og rug. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MØLLEVEJ 7, "ØSTER DALSGÅRD", V. BØRSTING 7800 SKIVE, tlf. 07-545121.BØRGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1933, søn af Ingeborg og Ivar Pedersen, Hvidbjerg, gift med Margrethe Sørensen, født d. 20.-7.-1937, datter af Othilie og Gunnar Sørensen, Vridsted.B.P. overtog gården i 1964 fra Alfred Dalsgaard.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er 12 ha. eng og forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført 1974, lade 1900, kostald 1937 og 1969 samt ungdyrstald med lade 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 75 køer + opdræt af racen SDM.Planteproduktionen er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



MØLLEVEJ 8, "HELLEGÅRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07- 547028OVE JENSEN, gårdejer, født d. 2.-1.-1937, søn af Signe og Harald Jensen, V. Børsting, gift med Elin Madsen, født d. 6.-11.-1942, datter af Peder og Johanne Madsen, Tim.O.J. overtog gården d. 15.-3.- 1960 fra faderen, Harald Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1912.Matr. nr. 5a ha m.fl. Ejendomsskyld 
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1.150.000. Grundskyld 275.800. Areal 38,4 ha.heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1977, gamle avlsbygninger opført 1911, svi- nestald 1936, maskinhus 1950, hønsehus 1954, kostald og siloanlæg 1965 samt fare- stald 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med en produktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.MØLLEVEJ 10, "NYVANG", V.BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545117.NIELS TOFT, gårdejer, født d. 9.-5.-1924, søn af Maren og Kristen Toft, Kjeldbjerg, gift med Dorthea Sørensen, født d. 26.-12.- 1933, datter af Marie og Søren Sørensen, Oddense.N.T. overtog gården d. 9.-4.-1956 fra Anton Nielsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 115.400. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1950 og restaureret 1965, staldene ca. 1950, 1960 og 1974, lade 1950 og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, desuden er der 15 søer, der opfedes ca. 160 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens afgrøder er byg. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NR. SØBYVEJ 22, THORSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541671.HANS JØRN OLESEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1952, søn af Ingrid og Jens Olesen, Thorsø, gift med Kirsten Østergård, født d. 12.-3.-1953, datter af Erna og Peder Østergård, Estrup. K.O. er bankassistent.H.J.O. er tømrer, han ejer også Guldmosegård, Ejstrupvej 1, Ejstrup, Skive Kommune. Han overtog gården d. 31.- 12.-1977 fra sin far, Jens Olesen, der byggede gården på en udstykning i 1954.



-58-H.J.O. ejer også "Guldmosegård", Ejstrupvej 1, Ejstup i Skive Kommune.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkønt 2,6 ha. Der er 1 ha eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1978, stald og lade opført 1954 samt maskinhus 1965. På gården er der en besætning på 4 tyrekalve samt 10 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hør, byg, rug og græsfrø. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantilo til korn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NYGÅRDSVEJ 1, "SOLHJEM", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548438.KAJ MADSEN, landmand, født d. 3.-2.-1950, søn af Magda og Karl Madsen, Sjørup, gift med Ester Siggård Hansen, født d. 21.-2.-1955, datter af Ruth og Kristian Hansen, Egebjerg.E.S.M. er sygehjælper.K.M. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-3.-1978 fra T. Madsen.Matr. nr. Im. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 97.700. Areal 11,8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1986, stald og lade opført 1929, hønsehus 1950 og lade 1954. Gården drives med en besætning på 7 stk. ammekvæg + opdræt, alle er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NYGÅRDSVEJ 2, "NYBO", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548317.PREBEN MØLLER, husmand, født d. 29.-12.-1933, søn af Astrid og Niels K. Møller, Daugbjerg, gift med Henny Mortensen, født d. 2.-2.-1938, datter af Martine og Peter Mortensen, Daugbjerg.H.M. kører mad ud for kommunen.P.M. overtog gården d. 1.-5.- 1958 fra sin far, Niels K. Møller.Matr. nr. 1 m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 126.800. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1980, stald opført 1930, lade 1930 og 1940, svinestald 1960 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 16 køer + opdræt af blandet race. Desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter samt propionsyreanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NYGÅRDSVEJ 4, "LYKKEBO", DAUGBJERG, 8800 VIBORG.HENNING LARSEN, gårdejer, omtales under Søvsøminde, Søvsøvej 19.H.L. overtog gården d. 1.-4.-1973 fra sin far.Matr. nr. 11. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 96.600. Areal 11 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1927, stald 1927, svinehus og hønsehus 1944 samt lade 1946.Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og hvede.



NYGÅRDSVEJ 5, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548259. KRISTIAN HANSEN, boelsmand, født d. 26.-8.-1921, søn af Agnete Thorsen, Odense, gift med E- ster Frederiksen, født d. 20.-10.- 1915, datter af Dorthea og Frederik Frederiksen, Bøstrup.K.H. overtog gården d. 2.-4.-1952 fra Valdemar Pedersen.Matr. nr. Iq m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 73.800. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 2 ha.
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er eng.Stuehuset er opført 1926, restaureret og tilbygget 1978, stalde opført 1926 og 1958, lade 1926 og maskinhus 1962. På gården er der en besætning på 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Jorden er bortforpagtet.NYGÅRDSVEJ 7, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548489.CARSTEN CHRISTENSEN, skovarbejder, født d. 11.-6.-1953, søn af Vanda og Orla Christensen, Horsens, gift med Rita Bertelsen, født d. 19.-10.-1955, datter af Ing- fred og Henry Bertelsen, Sunds.R.C. er fabriksarbejder.C.C. er skovarbejder. Han overtog gården d. 15.-9.-1981 fra Højvald Madsen.Matr. nr. lu. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 77.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng og 2 ha. nyplantet skov samt mosehuller.Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1982, stald og lade opført 1941 og maskinhus 1972. Jorden er bortforpagtet. NYGÅRDSVEJ 8, "HØJVANG", NYGÅRDSMARK, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548216. RICHARD REFSGAARD ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-6.- 1935, søn af Ingrid og Anders P. Andersen, Søgård, gift med Elly Ebbesen, født d. 3.-5.-1944, datter af Mathilde og Niels Ebbesen, Lånum.R.R.A. overtog gården d. 1.-10.- 1966 fra Kristian Thomsen.Matr. nr. 11 m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 367.400.Areal 49,2 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 8 ha. skov, eng og hede. Stuehuset er opført 1929 og sidst restaureret 1987, kostald opført 1929 og 1967, svinestald 1975, kostald er ændret til svin i 1977 og maskinhus opført 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 1, "NØRREGÅRD", RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456136.JENS EJLER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1955, søn af Gerda og Karl Rasmussen, gift med Karen Filbert, født d. 28.-1.-1955, datter af Kristine og Gunnar Filbert.K.F.R. er korrespondent.



-60-J.E.R. er traktorfører. Han overtog gården d. 15.-3.-1987 fra Inger Søndergård. Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 202.800. Areal 35,7 ha., heraf 3 ha. eng og 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1969, lade og kostald 1935 samt stald 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, kartofter, byg og rug. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 5, "M AGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-466113.FIND KJÆR, gårdejer, født d. 14.-10.-1939, søn af Esther og Svend Kjær, Skive, gift med Anna-Grethe Jensen, født d. 19.-10.-1948, datter af Edith og Svend Aage Jensen, Stoholm.F.K. er i bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården d. 11.-6.-1967 fra Haldar Kristensen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 333.600. Areal 61,8 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 14 ha. er i forpagtning og der er 17 ha. skov og 7 ha. eng. Stuehuset er opført 1976 og tilbygget 1987, gården er genopført efter brand i 1956, desuden er der bygget maskinhus 1975, kostald og ungdyrstald 1978 og roehus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.NØRREHEDEVEJ 11, RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456098.KRESTEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1925, søn af Katrine og Anders Andersen, Fly, gift med Maja Elisabeth Pedersen, født d. 16.-5.-1926, datter af Petrea og Karl Pedersen, Vrønding.K.A. overtog gården i 1952, han har selv bygget gården på jord fra Viggo Sønder- gaard.Matr. nr. Ik. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 69.000. Areal 14,8 ha.Stuehuset og avlsbygningerne er alle opført 1952. Jorden er bortforpagtet.NØRREHEDEVEJ 19, AMSTRUP, 7800 SKIVE.Ejes af D.L.R. Overtaget af D.L.R. i 1987.Matr. nr. li. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 374.700. Areal 60 ha., heraf 16 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1968, maskinhus 1950, lade 1962, svinestald 1976 og 1978. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 gylletank og halmfyr.NØRREHEDEVEJ 22, SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456104. JENS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1927, søn af Karen og Søren Jensen, Iglsø, gift med Ingrid Kjeldbjerg Andersen, født d. 19.-12.-1937, datter af Stella og Hagbart Andersen, Fly. J.C.J. overtog gården d. 1.-3.- 1957, han har selv bygget gården på jord fra Toftgård i Resen. Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 167.300. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 14 ha.Stuehuset er opført 1958 og moderniseret 1976, ungdyrstald opført 1958, maskinhus og kostald 1974 og staklade 1977. Gården drives med en kvægbesætning på 32 køer +



-61- opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 24, SDR. RE- SEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456065. GEORG PEDERSEN, født d. 27.- 11.-1918, søn af Katrine og Thomas Pedersen, gift med Nanna Sigrid Birkjær, født d. 14.-3.-1930, datter af Anna og Knud Birkjær. G.P. overtog jorden d. l.-ll.- 1953, jorden blev givet i bryllupsgave af N.S.P.s forældre, jorden var hede, da de overtog den. Først i 1958 blev der bygget på jorden.Matr. nr. 7f. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 143.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført 1958 og restaureret i 1968, kostald og maskinhus opført 1958 og ungdyrstald 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, tyrekalvene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 3 traktorer, sønnen arbejder som halvdagsmedhjælp på gården.

Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld

NØRREHEDEVEJ 28, SDR. RESEN, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548258.BENNY SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1958, søn af Anna og Evald Sørensen, Resen, gift med Lene Vestergård, født d. 4.-5.1961, datter af Britta og Søren Vestergård, Fly.L.S. er teknisk assistent.B.S. overtog gården d. 1.-10.-1985 fra faderen, Evald Sørensen, som havde bygget gården i 1953. 151.000. Areal 27,4 ha., heraf 6 ha.eng, skov og hede og der er 34 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1981, stald opført 1953 og 1975, men ændret i 1987, maskinhus opført 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer, tyrekalvene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, havre, rug og græsfrø. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, del i markvandingsanlæg samt genvindingsanlæg for varme. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NØRREHEDEVEJ 30, "AGERHOLM", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548190.JES SØRENSEN, født d. 9.-5.-1956, søn af Irene og Gotlib Sørensen, gift med Birgit Mølgård Pedersen, født d. 10.-9.-1962, datter af Ester og Jens Pedersen.B.L.S. er hjemmehjælper.J.S. overtog gården d. 31.-12.-1985 fra faderen, Gotlib Sørensen.Matr. nr. 9c. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 110.000. Areal 28 ha., heraf 9 ha. skov og eng. 25 ha. er i forpagtning.Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt, besætningen er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, ærter, hvede, byg, majs og havre. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, gylletank, majshøster og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-62-NØRREHEDEVE3 32, "RESENHOLM", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548134.SØREN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1927, søn af Oensine og Aksel Christensen, gift med Ellen Christensen, født d. 18.-2.-1930, datter af A.K. Christensen. S.C. er borgmester i Fjends Kommune, valgt af de Radikale. Han overtog gården i 1950 fra sin far, Aksel Christensen.Areal 38,5 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1986, staldene opført 1953-60, lade 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, havre og byg. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ROL1GHEDSVE3 3, VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547161.NIELS ÅGE NIELSEN, husmand, født d. 27.-9.-1945, søn af Magda og Henry Nielsen, Stoholm, gift med Lis Olsen, født d. 18.-3.-1948, datter af Frida og Børge Olsen, Skive.N.Å.N. overtog gården d. 22.-2.- 1967 fra Ejvind Andersen.Matr. nr. 7p m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 341.000. A- real 41,7 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1974 og 1987, stald opført 1946 og ændret 1972, lade opført 1958, kostald 1972 samt maskinhus og silohus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.R0RGÄRDSVE3 2, "R0RGÄRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-541954.ERIK THORDAL-CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1951, søn af Elna og Esper Thordal-Christensen, Grønning, gift med Birgit Gundersen, født d. 24.-3.-1954, datter af Tinne og Laust Gundersen, Hindborg.B.G. er pædagog.E.T.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Salling Landboforening. Han overtog gården d. 11.-6.-1978 fra Tage Lauersen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5 ha. vedvarende græs og der er 15 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1983-1988, gammel vesterhus er opført 1886, lade 1968, maskinhus 1973 og kostald 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 85 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, der leveres ca. 100 slagtedyr årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. På gården er en fast medhjælp samt en deltidsansat.R0RGÄRDSVE3 3, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541359.SØREN PETER SØRENSEN, husmand, født d. 15.-12.-1931, søn af Krista og Peter Sørensen, 0. Børsting, gift med Birthe Pedersen, født d. 27.-1.-1941, datter af Klara og Christian Søndergård Pedersen, Mønsted.B.S. er dagplejemor.S.P.S. overtog gården d. 1.-8.-1958 fra Niels Lauberg Christensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., 4,4 ha. er i forpagtning.Alle bygningerne, bestående af stuehus, stald og lade, er opført i 1951. Gården



-63- drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, ialt 50 stk., af racen SDM. Desuden produceres der 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives ellers som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.RØRGÅRDSVEJ 7, IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541340.OLUF NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1926, søn af Johanne og Kristian Nielsen, Iglsø, gift med Karen Simonsen, født d. 31.-10.- 1928, datter af Amalie og Rudolf Simonsen, Brøndum.O.N. overtog gården d. 4.-3.-1961 fra sin far, Kristian Nielsen. Gården er udstykket 1910.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 183.900. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført 1910, stald 1910, lade 1934, maskinhus 1963 og svinestald 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor. 10 ha. jord er udlejet. SANDBÆKVEJ 5, SPARKÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645044. JYTTE SIGGAARD, gårdejer, født d. 12.-5.-1953, datter af Niels Kristensen, gift med Hans Siggaard, født d. 28.-1.-1949, søn af Karen og Gustav Siggaard, Sparkær.H.S. døde d. 3.-11.-1985.J.S. overtog gården ved mandens død, nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 55 ha., derer 14 ha. eng og 3 ha. skov.Svinestald opført 1978, maskinhus 1983 og stald 1985, desuden er der roehus, stald og kalvestald. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 65 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen består af 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, skårlægger, 2 gylletanke, markvandingsanlæg, plansilo til korn, 3 køresiloer til ensilage og jordvarme til stuehus og kalvestald. På gården er der 2 faste medhjælpere.SANDBÆKVEJ 7, "SANDBÆK", SPARKÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645147.AKSEL JAKOBSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1936, søn af Karen og Martin Jakobsen, Lundgård, gift med Erna Kristiansen, født d. 10.-12.-1930, datter af Mette og Imanuel Kristiansen, Borup. A.J. overtog gården d. 24.-3.-1964



-64- fra Jens Kr. Kristensen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 145.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1979, stald opført 1910 og restaureret 1973, lade opført 1930, garage 1950, maskinhus 1970, kostald 1972 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 25, "GLUDSTED", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548080.LEIF HANSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1958, søn af Anna og Erling Hansen, Daug- bjerg, gift med Anne-Kirstine Jensen, født d. 30.-10.-1955, datter af Kirsten og Peder Jensen, Sdr. Ørum.A.K.H. er kontorassistent.L.H. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra sin far, Erling Hansen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 7a. Areal 35,5 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1977 og 1987, stald opført 1978 og desuden er der en gammel stald og lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 37 køer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der en svineproduktion på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 26, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548312. JUST KR. ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 27.-4.-1944, søn af Katrine og Jens Østergaard, Daugbjerg, gift med Karen Elisabeth Andersen, født d. 28.-2.-1945, datter af Katrine og Laurids Andersen, Feldingbjerg.J.K.Ø. overtog gården d. 1.-6.- 1972 fra sin far, Jens Østergaard, nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld heraf 4 ha. eng og 4 ha. skov.
Foto: Kastrup Luftfoto.1.900.000. Grundskyld 400.000. Areal 53,8 ha.,Stuehuset er opført 1875 og restaureret sidste gang i 1987, lade opført 1924, kostald 1939 og 1973, svinestald 1960 og 1976, maskinhus 1979 og kostalden er ændret til svin 1988. Gården drives med en svineproduktion på 65 søer + opdræt, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, gylletank og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SEJBÆKVEJ 27, "STENAGERGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548174.IB IBSEN, husmand, født d. 27.- 1.-1936, søn af Johanne og Karl Ibsen, Nørre Søby, gift med Hanne Frandsen, født d. 26.-2.-1939, datter af Karen Margrethe og Søren Frandsen, Gerlev.H.I. er oldfrue.1.1. er formand for Husmands-



-65- foreningen, formand for Planteavlsudvalget i Salling og Fjends. Han overtog gården d. 26.-8.-1965 fra Peter Jensen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 179.700. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., 22 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1972, stald opført 1937, svinestald 1961 og kostald 1978, desuden er der lade og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Slagtesvineprodukt- ionen består af ca. 220 stk., ialt ca. 700 årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg samt 2 ha. med majs. Der findes 3 traktorer, gylletank og gastæt silo. På gården er ansat 1 fast medhjælp, desuden bruges der maskinstation til finsnitning.SEJBÆKVEJ 30, "BAKKELY", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548101.BENT GINDELUND NIELSEN, husmand, født d. 30.-9.-1927, søn af Agnes og Anton Gindelund Nielsen, Daugbjerg.B.G.N. overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sin far, Anton Gindelund Nielsen, som i 1924 købte hede og herpå byggede gården.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1924, stald og lade 1924 og 1961, desuden er der maskinhus opført 1939 og 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt. Desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården og der købes torvegrise engang imellem. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 32, "HØJVANG", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548227.RICHARD NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1938, søn af Valborg og Kr. Nielsen, Tim, gift med Lissy Jensen, født d. 28.-1.-1945, datter af Marie og Malte Jensen, Løvskal.L.N. er sygehjælper.R.N. overtog gården d. 26.-11.-1966 fra Eigil Kristensen.Matr. nr. 11b m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 184.000. Areal 23,8 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1960, lade 1936, stald 1954 og desuden er der et gammelt hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor samt genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 33, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548048.LIS HAUPT, gårdejer, født d. 5.-6.-1942, datter af Villy Mogensen, Thorsager, bor sammen med Ronald Pedersen, født d. 11.-6.-1940, søn af Johan Pedersen, Daugbjerg.R.P. er spaecialarbejder.L.H. er husassistent. Hun overtog gården d. 1.-6.-1984 fra Ronald Pedersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 193.000. Areal 25,5 ha., heraf er 3 ha. eng og 2 ha. skov og mose.Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1979, slagtes vinestald opført 1973, sostald 1978, desuden er der en lade. Gården drives med en svineproduktion på ca. 45 søer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



SEJBÆKVEJ 37, "HEDEVANG", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548209.VALDEMAR SØRENSEN, husmand, født d. 16.-6.-1925, søn af Kirstine og Kresten Sørensen, Roun, gift med Jenny Sørensen, født d. 11.-11.-1924, datter af Gerda og Søren Sørensen, Roun.V.S. overtog gården d. 25.-8.-1957 fra Svend Lauridsen.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 

-66-

Foto: Kastrup Luftfoto.880.000. Grundskyld 105.300. Areal 20 ha., heraf 2 ha. eng. 3 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1966, stald 1953 og 1975, maskinhus 1965, gi. stuehus er ændret til garage 1967 og desuden er der en lade. Gården drives som alsidigt landbrug med 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SEJBÆKVEJ 44, "SEJBÆKGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548163. PEDER JENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1942, søn af Marie og Aage Jensen, Daug- bjerg, gift med Inger Marie Henriksen, født d. 25.-5.-1948, datter af Jenny og Magnus Henriksen, Rødding.P.J. overtog gården d. 1.-1.-1969 fra sin far, Aage Jensen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 320.500. Areal 34,7 ha., heraf 7 ha. eng og 2 ha. skov. Der er 9 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1968 og moderniseret 1976, en gammel stald er tilbygget 1969, slagtesvinestald opført 1975 og 1976, halmhus 1973 og maskinhus 1984. Det gamle stuehus er udlejet. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der har tidligere været avlscenter på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SKIVEVEJ 14, "NEDERGÅRD", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545070.PEDER SØRENSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1927, søn af Johanne og Valdemar Sørensen, Tastum, gift med Karen Vester- gaard Pedersen, født d. 24.-2.-1930, datter af Ester og Jens Pedersen, Halkjærgård, Viborg.P.S. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra sin far, Valdemar Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været itens eje siden 1880. Der er 2 gange eksproprieret arealer, først til militæret i 1963 og i 1984 til vej.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 275.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført og restaureret 1964, kostald og svinestald opført 1934, løsdrift- stald 1972 og lade 1987 efter en brand. Jorden er bortforpagtet. Der findes 2 traktorer og halmfyr.



-67-SKIVEVEJ 15, "NYGÅRD", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545271.SVEND OTTO SØGÅRD, gårdejer, født d. 25.-4.-1953, søn af Agnes og Karl Søgård, Nørre Søby, gift med Carina Carlsen, født d. 16.-6.-1957, datter af Karen og Poul Carlsen, 0. Grønning.C.S. arbejder deltids som økonoma.S.O.S. er i bestyrelsen for Skiveegnens Jerseyforening, i Skiveegnens Kvægavlsforening, i Landboungdom samt i4H kredsrepræsentant. Han overtog gården d. 15.-8.- 1980 fra Anders Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 630.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1983, stald opført 1923, lade 1926, maskinhus 1964 og ungdyrstald 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 53 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger og 1 roeoptager. Der er 1 fast medhjælper på gården og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 21, "KOMBAKKE", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 545078.DAVID FLØJGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1927, søn af Marie og Mads Kristensen, Tastum, gift med Ulla Kirk Clemmensen, født d. 24.-7.-1927, datter af Pouline og Peder Clemmensen, Jegindø.D.F.K. overtog gården d. 1.-4.-1953 fra sin far, Mads Kristensen, gården har været i familiens eje i ca. 200 år. Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 289.000. Areal 26,6 ha. Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1973, lade opført 1908, maskinhus 1920, svinestald 1962 og stald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, gylletank og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 25, " NØRRE DAMGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545044. PER ELLING KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1940, søn af Astrid og Karl Kristoffersen, Kjeldbjerg, gift med Jytte Brun Pedersen, født d. 9.-8.-1946, datter af Mary og Viggo Brun Pedersen, Krejbjerg.J.B.K. er dagplejemor.P.E.K. overtog gården d. 1.-10.-1965 fra sin far, Karl Kristoffersen.Matr. nr. In m.fl. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1974, stald og lade opført 1900, kostald udvidet 1963, sostald opført 1972 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt. Desuden er der 20 søer, små- grisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor samt propionssyreanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 



SKIVEVEJ 29, "HØJGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545046.KRISTEN NYGAARD FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 16.-10.- 1933, søn af Kamilla og Peder Frederiksen, Kjeldbjerg, gift med Betty Jakobsen, født d. 27.-9.-1938, datter af Anna og Elmar Jakobsen, Sjørring.K.N.F. er i bestyrelsen for SDM. Han overtog gården d. 1.-10.-1960 fra sin far, Peder Frederiksen, som byggede gården i 1923 på jord fra Kjeldbjerggård.Matr. nr. læ m.fl. Ejendomsskyld 

-68-

Foto: Kastrup Luftfoto.1.900.000. Grundskyld 353.100. Areal 27,5 ha.,heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng og 6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1923, restaureret og tilbygget 1948, stald opført 1923 ombygget 1973, maskinhus opført 1967, løsdrift kostald 1972/73 og silohus 1975. Gården drives med en kvægbesætning på ca. 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der sælges avlstyre til kvægavlsforeninger og der udstilles på dyrskuer og ungskuer. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 31, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545042.SØREN KRISTIAN MELDGAARD, gårdejer, født d. 6.-3.-1921, søn af Maren og David Meldgaard, Kjeldbjerg, gift med Anna Myrhøj Bundgaard, født d. 19.-8.-1920, datter af Hansine og Kristian Bundgaard, Ullerup.A.M.M. døde i 1979.S.K.M. er formand for Menighedsrådet, i hovedbestyrelsen for de Radikale samt i bestyrelsen for Skive Folkeblad. Han overtog gården i 1950 fra sin far, David Meldgaard, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1840.Matr. nr. le V. Børsting m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 290.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 1 ha., desuden er der 3 ha. sø.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1973, lade opført 1914, maskinhus 1939 og stald 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, desuden leveres der 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 61, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545159. BIRTHE THOMSEN og VILHELM THOMSEN, gårdejere.B.T. er født d. 5.-8.-1922 og V.T. er født d. 4.-5.-1927, forældrene er Anne og Niels Peder Thomsen.B.T. og V.T. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra faderen, Niels Peder Thomsen, nuværende ejere er 3. generation på gården. Matr. nr. 11. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 191.500. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha.Stuehuset er opført 1967, kostald, lade og svinehus 1971 efter en brand. Gården



-69- drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt, desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 65, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545109.FLEMMING TINGGAARD, født d. 11.-6.-1959, søn af Inga og Niels Tinggaard, Fly, gift med Anny Kristoffersen, født d. 16.-5.-1959, datter af Jenny og Kr. Kristoffer- sen, Kjeldbjerg.A.T. er syerske, hun ejer Amaliesminde, Genvej 4, 0. Børsting.F.T. overtog gården d. 15.-8.-1985 fra Th. Thomsen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 20,7 ha.Stuehuset er opført 1912 og restaureret senere, kostald og svinestald opført 1964 efter en brand, foderrum opført 1978 og desuden er der et maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 69, "STJERNHOLM", 0. BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545104.SIGFRED JOKUMSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1947, søn af Eleo- nora og Svend Aage Jokumsen, 0. Børsting, gift med Karen Marie Poulsen, født d. 2.-10.-1954, datter af Dagny og Erik Lyde Poulsen, Egebjerg.S.J. er medhjælper på en svinefarm. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra sin far, SvendAage Jokumsen.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 166.400. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng, der er 2 ha. eng og 1 ha, skov, og 5 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1981 og 1985, kostald opført 1900 og restaureret 1965 og 1976, svinestald opført 1956, maskinhus 1969 og ny kostald 1976. Gården drives med en kvægbesætning på 26 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. SKIVEVEJ 73, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545382. HANS FÆRCK KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1951, søn af Jenny og Kristian Kristoffersen, Kjeldbjerg, gift med Bodil Marie Nielsen, født d. I9.-6.-953, datter af Betty og Egon Nielsen, Stoholm.B.M.K. er specialarbejder på Caravel.H.F.K. er specialarbejder på Caravel. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Anton Nørgaard. Matr. nr. 8d m.fl. Ejendomsskyld810.000. Grundskyld 186.900. Areal 18,5 ha. og der er 7 ha. i forpagtning.Stuehuset er restaureret i 1987, stald er opført 1979 og maskinhus 1987, desuden er



-70- der en lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 8 ammekøer samt kalve, desuden er der ungkreaturer, ialt 60 kreaturer. Svineproduktionen er på 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 dobbelt snitter. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 75, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545132.ALFRED 0. JOKUMSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1936, søn af Anine og Kristian Jokumsen, Tastum, gift med Ruth Møller Lund, født d. 31.-5.-1941, datter af Mary og Jens Møller Lund, Gramstrup.R.M.J. arbejder på et plejehjems vaskeri.A.Ø.J. overtog gården d. 5.-2.-1965 fra Kristian Sedelmann.Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 190.200. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1940, moderniseret og tilbygget 1972, kalvestald opført 1876, lade 1929, kostald 1965, svinestald 1974, maskinhus 1978 og roehus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 14 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen består af 8 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 84, "NØRREGÅRD", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548255.ANKER SKOV MORTENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1930, søn af Dagny og Jørgen Skov Mortensen, Humlebæk, gift med Margrethe Laversen, født d. 8.-4.-1943, datter af Karen og Svend Laversen, Jebjerg.M.M. er sygeplejerske.A.S.M. overtog gården d. 26.-8.-1984 fra Bertel Jakobsen.Areal 24 ha., 2 ha. er eng.Stuehuset er restaureret 1983, svinestald opført 1980 og desuden er der endnu en stald og lade. Gården drives med en svineslagteproduktion på ca. 1.300 stk. årligt, desuden er der 3 hopper, 2 føl og 1 plag. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 87, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545091.NIELS KARL KRISTOFFERSEN, boelsmand, født d. 25.-1.-1918, søn af Maren og Kristoffer Kri- stoffersen, Egebjerg, gift med Anna Jørgensen, født d. 13.-12.- 1923, datter af Kristine og Ans- gar Jørgensen, Sjørup.N.K.K. overtog gården d. 24.-9.- 1949 fra Bjarne Sørensen.Matr. nr. 7f m.fl. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 108.500. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1953, stald opført 1940, maskinhus 1958 og desuden er der en lade. Gården drives med en besætning på 5 ungkreaturer og 15 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-71-SKIVEVEJ 91, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-548199.MICHAEL FOGET ANDERSEN, tømrer, født d. 28.-7.-1970, søn af Ellen og Leif Andersen, Vroue. M.S.A. overtog gården d. 1.-5.-1987 fra Carlo Hansen.Matr. nr. 7n. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 136.600. A- real 12,5 ha.Stuehuset er opført 1907, restaureret og udvidet 1975, stald opført 1907 og lade 1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og bruges til en del af markarbejdet. hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation
SKIVEVEJ 92B, "VESTERVANG", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548061.JØRGEN GRAVESEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1953, søn af Musse og Robert Gravesen, gift med Doris Kristensen, født d. 4.-2.-1950, datter af Ruth og Sigfred Kristensen, Sjørup.D.G. er sparekasseassistent.J.G. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra svigerfaderen, Sigfred Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1887.Matr. nr. 3a m.fl. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 0,7 ha., der er 2,2 ha. eng og 28 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1984, slagtes vinestalden er opført 1964 og ændret til løbeafdeling 1985, sostald opført 1979, klimastald, slagtesvinestald og maskinhus 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 90 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, J.G. høster ca. 50 ha. for andre. SKIVEVEJ 95, 7800 SKIVE, tlf. 07-545012.NIELS JEPSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1927, søn af Johanne og Kristen Jepsen, Rødding, gift med Birthe Mariane Sørensen, født d. 7.-3.-1935, datter af Kirstine og Søren Sørensen.N.J. overtog gården d. 27.-10.-1955 fra sin svigerfar, Søren Sørensen.Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1913 og udvidet 1930, stald opført 1913 og 1960, lade 1913 og 1916, garage 1916 og svinestald 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 12 køer + opdræt, tyrekalvene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



SKIVEVEJ 99, "HØJGÅRD", KJELD- BJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 548126.JENS CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1928, søn af Agnes og Bertel Madsen, V. Børsting, gift med Ingrid Toft, født d. 6.-3.-1938, datter af Lydia og Kristian Toft, Smollerup.J.C.M. overtog gården d. 14.-2.- 1957 fra Niels Sørensen.Matr. nr. 5m m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 339.000. A- real 29,1 ha., heraf tilkøbt 16 

-72-

Foto: Kastrup Luftfoto.ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1972, laden opført 1928 og tilbygget 1968, kostald ændret 1968 og maskinhus opført 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt samt 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

skyld 820.000. Grundskyld 266.900. Areal 27,4 ha.,

SKIVEVEJ 105, "HØJLUND", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548348.POUL KRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1953, søn af Ella og Karsten Christensen, Iglsø, gift med Frida Jokumsen, født d. 29.-4.-1958, datter af Alice og Alfred Jokumsen, Sjørup. F.K. er deltids sygeplejerske.P.K. overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Oskar Kristensen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendoms- heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha.eng og 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1895 og moderniseret 1987, garage opført 1895, lade 1895 og 1930 samt stald 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 107, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548064.JENS LEEGAARD, husmand, født d. 22.-2.-1928, søn af Othilie og Thorvald Leegaard, Farsø, gift med Johanne Jensen, født d. 10.- 8.-1938, datter af Marie og Ingemann Jensen, Sjørup.J.L. er køkkenmedhjælper på et plejehjem.J.L. overtog gården d. 15.-7.-1961 fra Jens Peder Pedersen, "Bak".Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 153.700. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført 1974, lade 1904, kostald 1966, garage 1970 og 1976 blev det



-73-gamle stuehus ændret til svinestald. Gården drives med en kvægproduktion på 26 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 111, "NEDERGÅRD", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548030.SONJA STAMPE, gårdejer, født d. 28.-3.-1956, datter af Alice og Alfred Jokumsen, Sjørup, gift med Gert Stampe, født d. 20.-4.- 1952, søn af Maren og Jens Andreas Stampe, Skjern.G.S. er revisor.S.S. er sygehjælper. Hun overtog gården d. 1.-8.-1980 fra Niels P.Jensen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 219.300. Areal 21,2 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1957 og moderniseret 1987, udbygningerne bestående af stald, lade og garage er alle opført 1911. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SKIVEVEJ 113, "DAMTOFT", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548068.HENRY JOKUMSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1961, søn af Alice og Alfred Jokumsen.H.J. er landbrugsmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra faderen, Alfred Jokumsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1905. Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 137.300. Areal 17,2 ha.Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1987, lade opført 1920, stald 1938 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 22 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 115, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548101.AAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1920, søn af Mathilde og Micael Pedersen, Sjørup, gift med Frida Christensen, født d. 16.-4.- 1935, datter af Johanne og Viggo Christensen.AA.P. overtog gården d. 1.-1.-1958 fra faderen, Micael Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld 950.000. Areal 29 ha., heraf 5 ha. skov og 3 ha. eng.Foto: Kastrup Luftfoto.



-7^-Stuehuset er opført 1925 og senere restaureret, svinestald opført 1915, kostald 1918 og restaureret 1987, lade 1964 og maskinhus 1982. Gården drives med en besætning på 30 ungdyr og 60 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 136, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548350.JENS PEDER PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1959, søn af Ninna og Henry Pedersen, Koldkur, gift med Randi Nymand, født d. 29.-10.-1964, datter af Inger og Bent Nymand, Hvam.J.P.P. overtog gården d. 7.-3.-1985 fra en faster.Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 75.200.Stuehuset er opført 1955, stald 1955 og moderniseret 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 34 køer + opdræt, af racerne SDM og Jersey. Der findes 3 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIVEVEJ 138, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548276.HANS SCHULTZ HANSEN, husmand, født d. 23.-4.-1935, søn af Petrea og David Hansen, Billund, gift med Irene Brundum Madsen, født d. 5.-8.-1937, datter af Rose og Henry B. Madsen, Fusager.H.S.H. overtog gården d. 25.-5.-1966 fra Jens Daugbjerg Kristensen.Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 113.300. Areal 17,3 ha., heraf 2,7 ha. eng og 0,5 ha. skov, 5-6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1929, restaureret og tilbygget 1980, lade opført 1929 og 1955,stald 1929, 1971 og 1975, maskinhus 1970 og 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. If. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld

SKIVEVEJ 177, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548172.SIGURD JOHANNESEN, husmand, født i 1930, søn af Niels P. Johannesen, gift med Karen Hedegård, født i 1937, datter af Ole Hedegård, Sperring.S.J. er specialarbejder. Han overtog gården i 1955 fra faderen Niels P. Johannesen, som byggede gården i 1927, på det tidspunkt var jorden hede.165.000. Areal 14,5 ha., heraf 2 ha.eng og skov.Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1973, stalde opført 1927, 1954 og 1961 samt lade 1927. Jorden er bortforpagtet.SKOVVEJ 20, "VESTER MØLGÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG,tlf. 06-645217.TAGE MAAGAARD, gårdejer, født d. 14.-6.-1936, søn af Agnes og Kresten Maa- gaard, Mønsted, gift med Inger Rasmussen, født d. 14.-2.-1942, datter af Anna og



-75-Johannes Rasmussen, Fyn.T.M. er i bestyrelsen for Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 4.-1.-1964 fra sin far, Kresten Maagaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1883.Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 277.600. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 2 ha. eng og 0,5 ha. skov, 9 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1980, stald opført 1942 og 1972, lade 1963, maskinhus og svinestald 1976, roehus 1978, kartoffelhus 1983 samt en tilbygning i 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 30 køer + opdræt, desuden produceres ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg og rug. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 2 gylletanke og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SKOVVEJ 27, "LIPLUND", SPARKÆR, 8800 VIBORG, tlf. 06-645297.AAGE SØRENSEN, gårdejer, født i 1929, søn af Inger og Poul Sørensen, Hjerk, gift med Rita Andersen, født d. 21.-1.-1938, datter af Anny og Viggo Andersen, Vroue. AA.S. overtog gården d. 15.-9.-1972 fra Alfred Pedersen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 264.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1907, restaureret 1974 og 1980, lade bygget 1907, svinestald 1939, stald 1959 og 1979 samt maskinhus 1950, 1952 og 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 5 ammekøer + kalve af racen Charolais. På gården er der også 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SMUTVEJ 5, "HEDEGÅRD", LÅ- NUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541719.SØREN KRISTIAN LAUSTSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1943, søn af Ellen og Ejner Laustsen, Fly, gift med Grethe Hedegaard, født d. 13.-3.-1945, datter af Else og Holger Hedegaard, Lånum.S.K.L. overtog gården d. 1.-5.- 1979 fra svigerforældrene, Else og Holger Hedegaard.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 317.000. Areal 43 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. skov. 9 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1979, svinestald opført 1936, kostald 1956, lade 1961 og maskinhus 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 41 køer + opdræt, alle af racen RDM, desuden er der 50 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. På gården er der 4 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SMUTVEJ 9, "MELDGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 541314.OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1934, søn af Signe og Svend Christenen, Højslev, gift med Grethe Dueholm, født d. 2.-8.-1948, datter af Mary og Mads Dueholm, Lånum.O.C. overtog gården d. 1.-4.-



-76-1964 fra svigerfaderen, Mads Dueholm, gården kom i familiens eje i ca. 1670. Matr. nr. 10a og 9h m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng, 13 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1987, kostald opført 1931 og tilbygget 1965, lade opført 1935, hestestald 1965 og 1967, desuden er der en svinestald. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der travheste. Der findes 2 traktorer. Der er en fast medhjælp.SOLGÅRDSVEJ 3, "HAUGÄRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545227. PEDER MORTENSEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1946, søn af Gudrun og Evind Pedersen, Fly, gift med Anna Brøndum Christensen, født d. 14.-9.-1947, datter af Marie og Peder Brøndum Christensen, Korsvang Mejeri. A.B.P. er damefrisør.P.M.P. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin far, Evind Pedersen, nuværende ejer er 6. generation pågården, som har været i slægtens eje siden 1807.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 394.600. Areal 55 ha., heraf 6 ha. eng og 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1974, 2 stald og 1 lade er opført 1935 efter en brand, svinestald opført 1969 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der 10 ammekøer med kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hør, byg, rug og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.i familiens eje siden 1860.

SOLGÅRDSVEJ 31, "ØSTERSOL- GÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545101.ERNST HEDEGÅRD, gårdejer, født d. 20.-6.-1953, søn af Anne og Ferdinand Hedegård, Asp, gift med Anne Marie Nielsen, født d. 1.-10.-1949, datter af Else og Niels Nielsen, Fly.E.H. er i bestyrelsen for Jutland Slagteriet. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin svigerfar, Niels Nielsen, gården har væretMatr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 368.000. Areal 42,5 ha., heraf 4 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1987, stald opført 1979, maskinhus 1981, løbestald 1984, farestald 1985 og slagtesvinestald 1987. Gården drives med en slag- tesvineproduktion på 135 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo og halmfyr. Der bruges lidt løs hjælp og maskinstation til en del af markarbejdet.



SOLGÅRDSVEJ 35, "VESTER SOLGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545264.PEDER SØGAARD, traktorimportør, født d. 20.-2.-1937, søn af Laura og Esper Søgaard, Trevad Mølle. Han overtog gården i 1969 fra Frederik Andersen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 540.000. A- real 64 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. skov og 8 ha. eng. Gården drives med en Limousine ammekosbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, 
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Foto: Kastrup Luftfoto.raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives ved hjælp af en bestyrer.P.S. bor Dåsbjergvej 35, Vridsted.SPORTSVEJ 4-6, MØLLEGÅRDEN, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645168.VERNER BREGENDAL KRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1939, søn af Anna og Arne Kristensen, Mønsted, gift med Elly Bjerregaard Johansen, født d. 15.-8.-1939, datter af Maria og Andres Johansen, Mejrup.V.B.K. overtog gården d. 1.-11.-1969 fra Hans Nielsen.Matr. nr. 5a og 5h m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 165.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 4 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1965, lade 1900, staldene 1974, 1975 og 1976, maskinhusene 1973 og 1981. Gården drives med en svineproduktion på 55 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og kartofler. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.skyld 1.450.000. Grundskyld 291.500. Areal 41,1

SØGÅRDSVEJ 8, "LILLE SØGÅRD", SØGÅRD, 8800 VIBORG, tlf. 07548046.VAGN REFSGAARD ANDERSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1944, søn af Ingrid og Anders P. Andersen, Søgård, gift med Lilly Jokumsen, født d. 4.-4.-1946, datter af Elvira og Niels Peder Jokumsen, Stoholm. V.R.A. overtog gården d. 1.-8.-1968 fra faderen, Anders P. Andersen, som købte gården i 1932, da halvdelen af jorden var hede. Matr. nr. 2b m.fl. Ejendoms ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 7,5 ha. skov, hede og mose, 13,5 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1931 og sidst restaureret 1983, lade opført 1900 og restaureret 1974, kostald opført 1954 og moderniseret 1973, maskinhus opført 1975 og slagtesvi- nestald 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, desuden er der 400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-78-S0GÄRDSVEJ 10, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548287.POUL GERHARD PEDERSEN, agronom, født d. 17.-1.-1956, søn af Gudrun og Bent Pedersen, Idum, gift med Hanne Laursen, født d. 4.-12.-1955, datter af Karla og Oens P. Laursen, Holstebro.H.L.P. er sygeplejerske.P.G.P. er agronom. Han overtog gården d. 4.-6.-1986.Areal 13,9 ha., heraf 1 ha. sø og mose.Stuehuset er opført 1929 og tilbygget 1984, gi. stald opført 1929 og ny stald 1979. Gården drives med en kaninbesætning på 18 avlshunner og ca. 300 slagtekaniner af racen Hvidland, desuden er der 12 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØGÅRDSVEJ 14, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548524. ANDREAS CHRISTIAN JESPERSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1949, søn af Niels Jespersen, Håsum.A.C.J. overtog gården d. 5.-12.- 1987 fra Knud Erik Kristensen. Matr. nr. 22 m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 345.000. A- real 45,4 ha., heraf 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1985, staldene opført 1954 og 1977, lade og roehus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 59 køer + opdræt, alle af racen Jersey, der produceres avlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer og køresiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 3, "HØJVANGSLUND", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548425.ANKER OLESEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1930, søn af Martine og Ejner Olesen, Hovedgård, Horsens, gift med Elisabeth Nielsen Kold, født d. 3.-10.-1935, datter af Hedvig og Niels Kold, Dronningborg.E.N.O. er uddannet bogholder.A.O. er uddannet skovfoged, han er formand for Daugbjerg-Dås Komiteen. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Peter Jensen. Gården ejes og drives sammen med en søn og svigerdatter.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 363.000. Areal 53,2 ha., heraf 16,5 ha. plantage, som er tilplantet med juletræer.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1952, lade opført 1928, svinestald 1928, kostald 1956 og maskinhus 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg, ærter og rug. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.SØVSØVEJ 4, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548158.HENNING PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1944, søn af Ingrid og Karl Pedersen, Brandstrup, gift med Ester Nielsen, født d. 17.-9.-1951, datter af Nora og Peter Nielsen, Lindum.E.P. er formand for Husholdnings-



-79- gården d. 11.-12.-1969 fra Villy Vistisen.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 183.300. Areal 23 ha., heraf 1 ha. eng og 23 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1977, staldene er ændret i 1973-1978, maskinhus og kalvebokse er bygget 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med 35 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 1 so, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 6, "FATTIGGÅRDEN", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548283. KNUD DYBDAL BENDSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1944, søn af Sidsel og Niels Bendsen, Jørsby.K.D.B. er i Menighedsrådet og formand for Kvægavlsforeningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra Ingvard Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 300.000. Areal 33 ha., heraf 3,5 ha. eng, der er forpagtet 35 ha. samt præstegården på 45 ha.Stuehuset er opført 1880, restaureret og afkortet i 1973, stald opført 1956 og ændret 1971, maskinhus opført 1973 og ungdyrstald 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 100 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 finsnitter, 1 slamsuger og gylletank. 2 medhjælpere er ansat på gården.SØVSØVEJ 7, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548318.ANDERS DAM, husmand, født d. 28.-1.-1920, søn af Marie og Julius Dam, Vroue, gift med Asta Jensen, født d. 27.-3.-1920, datter af Marie og Marius Jensen, Birkær.A.D. overtog gården d. 11.-12.- 1950 fra sin svigerfar, Marius Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1910. Matr. nr. 14e m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 92.000. Areal 11,8 ha., heraf 1 ha. eng, mose og hede. Stuehuset er opført 1920, tilbygget og restaureret senere, stald og lade opført 1920, stalden tilbygget 1960, hønsehus og maskinhus opført 1935. Jorden er bortforpagtet.

Matr. nr. 7d. Areal 22 ha., heraf 4,5 ha. skov,

SØVSØVEJ 9, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548345. FLEMMING LARSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1945, søn af Anna og Svend Aage Larsen, Daugbjerg, gift med Karen Pedersen, født d. 3.-1.-1949, datter af Helga og Jens Pedersen, Ramsing.K.L. er sygerske.F.L. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Anders Svoldgaard. F.L.s bedsteforældre har haft gården, som de byggede i 1926 på jorde, de havde købt fra fattiggården, eng o.l., 6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1926 og restaureret flere gange, sidst i 1988, grisestald opført



-80- 1926 og ændret i 1986 og 1987, lade opført 1955, stald 1976 og maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt af racerne SDM og Jer- sey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 11, "DAMGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548515.PETER FLY-HANSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1940, søn af Marie og Svend Aage Fly-Hansen, Rønbjerg, bor sammen med Else Gravesen, født d. 19.-4.-1950, datter af Kirsten Espersen, Skive.E.G. er rengøringsleder.P.F.H. er lærer. Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Fin Svendsen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 275.200. Areal 50,7 ha., heraf 5 ha. eng og 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1987, stald og lade opført 1938. Gården drives med en ammekobesætning på 8 køer + kalve af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 13, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548324.OLE CHRISTIANSEN, landmand, født d. 21.-3.-1946, søn af Elly og Niels Christiansen, Lånum, gift med Estrid Johannesen, født d. 10.-8.-1947, datter af Dagny og Svend Johannesen, Daugbjerg.E.C. er fabriksarbejder.O.C. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1978 fra svigerfaderen Svend Johannesen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev opført i 1906, da bedstefaderen købte heden og opdyrkede den.Matr. nr. 11 m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Areal 15,4 ha.Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1975, staldene opført 1910 og 1950, lade 1960, maskinhus 1950 og 1970 samt svinehus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, roer, rug, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, portionstørreri og halmfyr. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.SØVSØVEJ 14, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548213.BENT ABRAHAMSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1935, søn af Ingeborg og Hans Abra- hamsen, Daugbjerg, gift med Edel Pedersen, født d. 9.-10.-1938, datter af Ester og Kristian Pedersen, Hjallerup.B.A. overtog gården d. 1.-4.-1959, han fik jorden fra forældrene, og opførte gården. Matr. nr. 4f. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 158.000. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 7-8 ha. eng, skov og mose og 20 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1959, svinestald 1959, lade 1967, kostald 1972, ungdyrstald og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM.Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 15, "SØVSØGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548406.VILLY ABRAHAMSEN, født d. 12.-5.-1918, søn af Ingeborg og Hans Abrahamsen, Daugbjerg.V.A. overtog gården i 1956 fra faderen, Hans Abrahamsen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 128.900. Areal 29 ha.Stuehuset er opført 1902, brændte i 1915 og blev genopbygget, stald opført 1915 og 1940, lade 1915, hestestald 1940 og maskinhus 1960. Jorden er bortforpagtet.



SØVSØVEJ 19, "SØVSØMINDE", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548290.HENNING LARSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1935, søn af Ingrid og Vagn Larsen, Daugbjerg, gift med Aase Kristine Jensen, født d. 11.11.-1931, datter af Jens og Kristine Jensen, Viborg.H.L. overtog gården d. l.-ll.- 1957 fra Niels Kabel. H.L. ejer og driver også Nygårdsvej 4. Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.260.000. Grundskyld 85.600. A- real 13,6 ha., heraf 0,5 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1927, restaureret og tilbygget 1976, staldene er opført 1927, 1961, 1963, 1965 og 1973, lade 1961, maskinhus 1963 og 1965 samt roehus 1982. Gården drives med en ammekobesætning på 15 køer + kalve. Desuden er der 35 søer, smågrisene sælges som torvegrise, der er 2 avlsheste og opdræt af fasaner og vildænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SØVSØVEJ 20, "ØSTERGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548136.AKSEL MØLLER JENSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1935, søn af Kirstine og Thomas Jensen, Daugbjerg.A.M.J. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra sin far, Aksel Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1885.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld1.200.000. Grundskyld 374.000. Areal 50,5 ha., heraf 16,5 ha. hede.Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1982, gi. lade fra 1916 er ændret til silo, tørreri og mølleri i 1970, garage opført 1916, hønsehus og vaskehus 1938, stald og lade 1952 og maskinhus 1971. Gården drives med en ammekobesætning på 7 køer + kalve og 1 tyr, alle af racen SDM, desuden er der 1 so med grise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og havre. Der findes 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØVSØVEJ 21, SØVSØ, 8800 VIBORG, tlf. 06-646264.GUDRUN KABEL, gårdejer, født d. 4.-9.-1916, datter af Andrea og Jens P. Jørgensen, Søvsø, gift med Edvard Kabel, født d. 9.-4.- 1913, søn af Katrine og Anton Kabel, Søvsø.E.K. døde d. 31.-8.-1978. Han overtog gården d. 1.-6.-1936 fra sin far, Anton Kabel, han var 3. generation på gården.



-82-Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 97.600. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1921 og blev moderniseret 1969 efter en brand, stald opført 1947 og lade 1957. Oorden er lejet ud.SØVSØVEJ 22, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548230.VIGGO KRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1934, søn af Signe og Jens Kristensen, Rødkjærsbro, gift med Asta Marie Bach, født d. 2.-12.-1940, datter af Signe og Kristian Bach, Finnerup.V.K. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Ejnar Østergaard.Matr. nr. 2h m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 105.600. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 3 ha. og der er 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1900 og sidst restaureret 1977, lade opført 1900, stald 1930, svinestald 1964, halmlade 1970, kostald 1974 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, rug og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SØVSØVEJ 23, "SØVSØHØJGÅRD", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548337.EMIL JENSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1947, søn af Metha og Thorvald Jensen, Mønsted, gift med Gudrun Jakobsen, født d. 25.-9.1951, datter af Minna og Ejnar Jakobsen, Viborg.G.J. er hjemmesyerske.E.J. overtog gården d. 1.-3.-1978 fra Svend Sørensen.Matr. nr. 2h m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 134.000. A- real 25,6 ha., heraf 1 ha. skov og Stuehuset er restaureret i 1978, Foto: Kastrup Luftfoto.der er forpagtet 33 ha.stald og gi. lade opført 1904, lavet om til stald1964, lade bygget 1964, staklade 1966 og kartoffelhus 1982. Gården drives med en besætning på ca. 30 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, rug og kartofler. Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 kartoffeloptager, markvan-dingsanlæg og halmfyr. TASTUMVEJ 3, TROELSTRUP, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541273. JENS VAGN PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1931, søn af Michael Pedersen, Sjørup, gift med Erna Nielsen, født d. 2.-7.- 1930, datter af Henrik Nielsen. J.V.P. overtog gården d. 1.-3.- 1967 fra Kristian Sørensen. I 1925 blev der fra gården udstykket 2 andre gården på 39 ha., den ene er købt tilbage i 1972. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 366.000.Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 7 ha. i forpagtning og der er 1,6 ha. skov og 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret i 1977 og 1987, lade opført 1880,



-83-slagtesvinestalden 1932, kostald 1958 og tilbygget 1974, spaltestald opført 1973 og maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med 38 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, der sælges 20 stk. fedekvæg årligt. Desuden opfedes der 300 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, 1 gylletank og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat.TRANDUMVEJ 5, "GYLDENVAD- GÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-544008.SØREN JOHAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1912, søn af Marie og Søren Sørensen, Trevad, gift med Annalise Kristensen, født d. 17.-1.-1925, datter af Signe Kristensen, Skive.S.J.S. overtog gården d. l.-ll.- 1948 fra faderen, Søren Sørensen, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 507.600. Areal 65,5 ha.Stuehuset er opført 1924, avlsbygningerne opført 1916. Jorden er bortforpagtet sammen med mælkekvoten. TRANDUMVEJ 7, "KJÆRHOLME- GÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-547036.GERT FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1936, søn af Andrea og Martin Frederiksen, Trevad, gift med Jytte Riis Staun- strup, født d. 30.-9.-1938.G.F. overtog gården d. 17.-4.-1964 fra sin far, Martin Frederiksen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1852.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 304.400.Areal 35 ha., heraf 10 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1860, kostald 1927 og ændret til søer 1971, gi. maskinhus opført 1953, sostald 1963 og tilbygget 1975, halmlade opført 1975, forfedestald 1976, fravænningsstald 1986 og klimastald 1987. Gården drives med en svineproduktion på 110 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank samt markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælp.TASTUMVEJ 11, FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541512. JØRGEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1949, søn af Nikolaj Sørensen, Søby, gift med Bente Sofie Knudsen, født d. 28.-7.— 1950, datter af Gunnar Knudsen, Sdr. Ørum.J.S. overtog gården d. 15.-12.-



-M-1980 fra D.L.R.Matr. nr. lg m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 381.700. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 13 ha. og der er 2 ha. eng. 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1908, garage og værksted opført 1914, kostald 1974, roehus 1986 og lade 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 52 malkekøer + opdræt, ialt 130 stk., alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.TASTUMVEJ 17, "GAMMELGÅRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-542090.JØRGEN KRARUP PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1946, søn af Kresten Krarup Pedersen, Hjerk, gift med Bente Solveig Nygaard Lauersen, født d. 26.-5.-1948, datter af Tage Nygaard Lauersen.B.S.N.L. er legestueleder.J.K.P. overtog gården d. 11.-3.-1983 fra D.L.R.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 3.050.000. Grundskyld 392.100. Areal 44 ha., heraf 2 ha. skov og der er 25 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret senere, avlsbygningerne er opført 1971 efter en brand, farestald 1976 og klimastald 1986. Gården drives med en svineproduktion på 250 søer, der sælges ca. 1.000 slagtesvin samt 4.000 smågrise årligt, det er en rød SPF-besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, rug, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 2 gylletanke og automatisk fodringsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester samt 1 yngre medhjælp om sommeren.TASTUMVEJ 19, "ROARSGÅRD", SDR. FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541323.SVEND AAGE JENSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1937, søn af Gunnar Jensen, Stoholm, gift med Frida Sørensen, født d. 24.-6.-1931, datter af Kristian Sørensen, Troelstrup.S.A.J. er medlem af Kommunalbestyrelsen. Han overtog gården d. 4.-9.-1958 fra Peter Nielsen. Matr. nr. In. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 427.600. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1931, gi. kostald og lade 1931, maskinhus 1960, kostald 1967 og tilbygget 1976, silohuse opført 1972 og maskinhus 1981, desuden er der 6 minkhaller til 2.000 dyr. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 2.000 pelsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og halmfyr. 1 fast medhjælp er ansat. Minkene er I/S sammen med Kjeld, Poul, Lars og Inger Jensen samt 2 svigerbørn, Susanne Andersen og Inger Thomsen.TASTUMVEJ 23, SDR. FELDINGBJERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541325.KNUD ERIK SØNDERGÅRD, gårdejer, født d. 23.-11.-1947, søn af Kristian Søndergård, Feldingbjerg.K.E.S. overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin far, Kristian Søndergård, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. Ib 4k m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 380.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 7 ha., skov, krat og eng.Stuehuset er opført 1918, gi. kostald og lade 1918 og ombygget i 1969, svinestald, hestestald og garage opført 1938 og ombygget 1981, maskinhus 1976, lade og



-85- ungdyrstald 1981. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, der opfedes ca. 25 stk. årligt. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat på gården.TASTUMVE3 29, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541211.BØRGE PEDERSEN BAK, gårdejer, født d. 4.-9.-1942, søn af Magnus Pedersen Bak, Sdr. Fel- dingbjerg, gift med Hannah Svindt, født d. 1.-8.-1943, datter af Morten Svindt, Oddense.H.S. er sygehjælper på Stoholm Plejehjem.B.P.B. overtog gården d. 14.-10.- 1965 fra sin far Magnus Pedersen Bak, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er på opdyrket hedejord fra 1860.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 185.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 0,7 ha.Stuehuset er opført 1935 og gennemrestaureret, svinestald opført 1906 og tilbygget 1965, 1975 og 1986, garagen og gi. svinehus er opført 1926 og maskinhus 1968. Gården drives med en svineproduktion på 33 søer, der opfedes 575 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.TASTUMVE3 31, SDR. FELDINGB3ERG, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541363.HANS SIMONSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1923, søn af Kresten Simonsen, Åle.H.S. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Sigurd Sørensen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 116.400. Areal 13,1 ha., heraf 1 ha. sø.Stuehuset er opført omkring 1880, svinestald opført 1974 og desuden er der hønsehus og garage. Gården drives med en svineproduktion på 11 søer, der sælges ca. 200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor.TASTUMVE3 44, "TASTUMGÅRD", 7850 STOHOLM, tlf. 07-541185.HANS ODGAARD, gårdejer, født d. 7.-7.-1923, søn af Niels Odgaard, Tastum, gift med Lilly Marie Nielsen, født d. 8.-9.-1940, datter af Kristian Nielsen, Himmerland. H.O. har været på Tune Landbrugsskole.Han overtog gården d. 27.-2.-1965 fra sin far, Niels Odgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården. Der er tidligere udstykket 4 ejendomme fra Tastumgård. Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 609.500. Areal 52 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1883, kostald, lade og østerhus er opført 1883 og genopført efter en brand i 1914. Gården drives med en kvægproduktion på 32 malkekøer + opdræt, ialt 100 stk., heraf opfedes 30 stk. årligt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 fast mand ansat på gården.



TASTUMVEJ 53, "RYTTERGÅRDEN", TASTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541495.VALDEMAR LUND, gårdejer, født d. 15.-1.-1932, søn af Magnus Lund, Søby, gift med Frida Laursen, født d. 13.-9.-1931, datter af Laust Peter Laursen, Borbjerg.F.L. er lærer på Stoholm Skole.V.L. er murermester. Han overtog gården d. 1.-12.-1971 fra Jørgen Karl Andersen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje ved et mageskifte i 1866. I 1680 var det indtil 1788 under
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ryttergård under Chr. IV., derefter fæstegårdLundgård i Gammelstrup. I 1966 eksproprieredes til Skive Kaserne fra 25,5 ha. agerjord og 5 ha. skov.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 329.300. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 7,5 ha. skov, eng, hængedynd og skrænter.Stuehuset er opført 1660 og restaureret i 1956, svinehus opført 1876, østerhus 1885, staklade 1947, lade og kostald 1956 og lade 1975. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 30 stk. af racen Aberdeen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, hør, græs og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og halmfyr. 1 fast medhjælp er ansat. TINGVEJ 2, "BÆKGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07- 456184.JOHANNES BECH ANDERSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1935, søn af Hilda og Peter M. Andersen, Østergård, Mogenstrup, gift med Lene Møller, født d. 2.-5.-1945, datter af Frida og Jens J. Møller, Vindum.J.B.A. overtog gården d. 1.-8.- 1978 fra Thorvald Kristiansen. Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 499.000.Areal 99 ha., heraf 10 ha. skov, hede og lyngbakker og der er forpagtet 38 ha. Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1980, ungdyrstald opført 1954, lade 1969, kostald 1972 samt maskinhus 1976 og 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 56 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og kartofler, der eksporteres spisekartofler. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 stensamler, kartoffellægger, 1 gylletank, 3 markvandings- anlæg samt gennemløbstørreri. Der er 2 mand ansat på gården.TINGVEJ 4, "LILLE BÆKGÅRD", SDR. RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456185. HARDY SKOV, gårdejer, født d. 4.-7.-1957, søn af Julia og Tommy Skov, Høgild, gift med Edith Kaczor, født d. 27.-1.-1965, datter af Betty og Mikids Kaczor, Ikast. H.S. arbejder på en kartoffelmelsfabrik. Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Anna og Sigfred Andersen.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 198.600. Areal 35,8 ha., heraf 12 ha. eng og skov.



-2,7-Stuehuset er opført 1924 og senere restaureret, stald og lade ligeledes opført 1924. Gården drives med planteproduktion bestående af byg, ærter og kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1/3 mejetærsker og 1 flishugger. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.TINGVEJ 9, DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548518.CAROL M. FONGEMIE, gårdejer, født d. 7.-7.-1943, søn af Maurice Fonge- mie, Canada, gift med Anette Petersen, født d. 28.-8.-1947, datter af Iris og Gunnar Petersen, København.C.M.F. er områdechef for et dataselskab under SAS. Han overtog gården d. 15.-11.-1987 fra Jens Chr. Kristensen.Matr. nr. læ. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 108.600. Areal 15 ha.Stuehuset er opført 1934 og restaureret hus 1964. Jorden er bortforpagtet. 1986, stald og lade opført 1934 og maskin-
TOFTUMVEJ 4, "KÆRGÅRD", LUNDGÅRD, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541244.EJNAR JOKUMSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1918, søn af Signe og Kresten Jokumsen, Sjørup. E.J. overtog gården d. l.-ll.- 1953 fra Harald Sørensen.Areal 11 ha., heraf 2,5 ha. skov og sø. 1 ha. er lejetStuehuset er opført 1917 og restaureret 1984, avlsbygningerne opført 1917, lade 1930 og maskinhus 1970. Gården drives meden ammekobesætning på 6 køer + kalve. 4 ha. af jorden er lejet ud og der findes 1 traktor.TOFTUMVEJ 7, "NYGÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541695.SVEND AAGE JENSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1933, søn af Ester og Johannes Jensen, Lihme, gift med Inger Marie Spanggaard, født d. 10.-3.-1939, datter af Karen og Johannes Spanggaard.S.AA.J. er i bestyrelsen for Jutland Slagterierne. Han overtog gården d. 1.-3.-1966 fra Folmer Olesen.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 50 ha. i forpagtning og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1973 og 1985, lade og avlsbygninger opført 1912, kostald og lade 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 59 køer + opdræt, alle af racen SDM, der opfedes 80 fedetyre årligt. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, rug og hvede. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. 1 fast mand er ansat og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



TOFTUMVE3 12, "REVSGÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541424.MICHAEL VESTERGAARD, gårdejer, født d. 1.-3.-1946, søn af Kristiane og 3ens Christian Ve- stergaard, Dommerby, gift med Ketty Larsen, født d. 15.-2.-1944, datter af Emma Betty Andersen, Karup Mark.K.V. er rengøringsassistent.M.V. overtog gården d. 10.-8.-1984 fra Sigfred Rasmussen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 
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1.500.000. Grundskyld 234.700. Areal 27,5 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1976, lade opført 1900, redskabsrum og svinestald 1930, svinestald 1971 og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

TOFTUMVE3 13, "TOFTUM- GÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541318.AAGE HENNING SØRENSEN, født d. 22.-1.-1927, søn af Kirstine og Peder Christian Sørensen, Toftum.AA.H.S. overtog gården d. 1.-10.- 1964 fra sin far, Peder Chr. Sørensen.Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1967, lade opført 1860, kostald 1908, lade er tilbygget 1908, svinestald opført 1948 og maskinhus 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 11 køer + opdræt af racerne SDM og RDM, desuden er der 2 søer og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer. Der bruges maskinstation og daglejer til en del af markarbejdet.TOFTUMVE3 14, "NYGÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541131.MARTIN HARRESTRUP 3AKOBSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1916, søn af Kirstine og Kresten 3akobsen, Toftum.M.H.3. overtog gården i 1959 fra forældrene som byggede gården i 1912.Matr. nr. 12 og 13h. Areal 12,1 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, lade 1912 og maskinhus 1983. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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Foto: Kastrup Luftfoto.

TOFTUMVEJ 16, "RONVADGÅRD", TOFTUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-541321.NIELS JØRGEN BRUUS, gårdejer, født d. 6.-7.-1934, søn af Birgitte og Emil Bruus, Thorning, gift med Inga Holmdal Olsen, født d. 17.-5.1941, datter af Ellen og Holmdal Olsen, Thorning.N.J.B. overtog gården d. 10.-7.- 1972 fra sin far Emil Bruus, nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 16 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Der er 3 ha. eng og 7 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1835 og restaureret 1984, garage og lade opført ca. 1835, kostald 1942, lade 1972 og ungdyrstald 1975. På gården er der en kvægbesætning på 13 køer + opdræt, alle af blandet race, desuden er der 10 moder får. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TORPVEJ 1, RESEN, 7470 KARUP, tlf. 07-456038.JØRGEN HANSEN, husmand, født d. 9.-11.-1913, søn af Kamilla og Niels Hansen, Højslev, gift med Elise Sørensen, født d. 20.-10.-1922, datter af Marie og Peder Sørensen.J.H. overtog gården d. 15.-5.-1950 fra Arne Poulsen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 70.100. Areal 13 ha.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1978, stald opført 1914 og 1918 samt maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en 6-7 køer + opdræt, der indkøbes kalve til opfedning, desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. TRANDUMVEJ 2, "HØJGÅRD", TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 544079.SVEND E. HANSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1943, søn af Anne og Hans P. Hansen, Trevad. S.E.H. overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sin far, Hans P. Hansen. Gården blev udstykket fra bedstefaderens i 1929.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 3,5 ha.eng og 4-5 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1929, restaureret 1978 og 1982, lade opført 1929 og 1975, svine- stald 1929 og restaureret 1982, stald 1975 og maskinhus 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 køer + opdræt, desuden er der 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstastion bruges til en del af markarbejdet.



TREVADVEJ 19, "REFSGÄRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545398.SØREN ALSBJERG PEDERSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1947, søn af Herdis og Sigvald Pedersen, V. Børsting, gift med Grethe Hansen, født d. 6.-1.-1953, datter af Inga og Henry Hansen, Skive. G.P.er lærer.S.A.P. overtog gården d. 1.-6.- 1977 fra Anton Frandsen, nuværende ejer er 5. generation på gården.
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Matr. nr. 6b m.fl. Areal 30 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1978, gi. kostald opført 1914, lade 1948, maskinhus 1961, svinestald 1978 og garage 1982. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der opfedes ca. 300 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise.Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 gylletank og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. TREV ADVEJ 21, V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545061. JENS THOMSEN PEDERSEN "PALLESEN", gårdejer, født d. 4.-2.1925, søn af Katrine og Thomas Pedersen, gift med Oda Svendsen, født d. 17.-8.-1933, datter af Thora og Svend Svendsen, Degnsgård.J.T.P. overtog gården d. l.-ll.- 1962 fra sin far, Thomas Pedersen, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.Matr. nr. 7c. Areal 23,4 ha.,heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1980, kostald opført 1924, lade 1929 og endnu en lade 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, desuden er der 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TREVADVEJ 22, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545394.JOHANNES RUDBACK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1947, søn af Thomasine og Niels Peder Jørgensen, Bilstrup, gift Ingeborg Rast Pedersen, født d. 6.-4.-1951, datter af Gudrun og Aksel Pedersen, Bilstrup.I.R.J. er husassistent på et plejehjem.J.R.J. er specialarbejder. Han o- vertog gården d. 15.-2.-1972 fra



-91-Christian Feder.Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 390.000. Areal 4 ha.Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1988, stald og lade opført 1902. På gården er der 2 travheste. Oorden er bortforpagtet.TREVADVEJ 27, TREVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-545379.THORKILD NIELSEN GRØN, gårdejer, født d. 13.-11.-1945, søn af Kirsten og Peter Marinus Nielsen Grøn, gift med Birthe Møller, født d. 18.-3.-1944, datter af Anette og Harald Møller, Grønning.T.N.G. er deltids insiminør. Han overtog gården d. 10.-7.-1976 fra sin far, Peter Marinus Nielsen Grøn.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. Foto: Kastrup Luftfoto, mose.Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1982, lade opført 1920, maskinhus 1925 og 1981, svinestald 1960 og endnu en svinestald 1977. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.TREVADVEJ 30, FLY, 7800 SKIVE.SØREN BREGENDAHL, gårdejer, omtales under Bregendalvej 9, Fly.Matr. nr. 11. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 102.100. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1965, avlsbygningerne er opført efter en brand i 1978. Gården drives med en svineproduktion på 75 søer. Gården er udstykket fra Bregendal og drives sammen med denne.

fra Kristian Jensen.

TREVADVEJ 34, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545092. NIELS CHRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1937, søn af Katrine og Jørgen Clausen, Tiset, gift med Birte Pedersen, født d. 13.-6.-1942, datter af Ingrid og Alfred Pedersen.B.C. død i 1968.N.C.C. er formand for Mejeriet Danmark, Skive Sydkreds. Han overtog gården d. 15.-2.-1963Matr. nr. 19 V. Børsting m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grund skyld 175.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng, der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1967, lade opført 1913, maskinhus 1962, kostald 1977 og svinestald 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 28 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-92-ULVKJÆRVEJ 15, "VESTERGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545206.OLE B. TINGGAARD, gårdejer, født d. 25.-2.-1961, søn af Inga og Niels Tinggaard, Fly.O.B.T. overtog gården d. 15.-3.-1986 fra sin far, Niels Tinggaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1909.Matr. nr. 4a m.fl. Areal 52 ha., heraf 16 ha. eng.Stuehuset er opført 1876 og restaureret flere gange, lade opført 1900, stald 1974, maskinhus 1982 og kostald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ULVKJÆRVEJ 18, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545246.AAGE STENGAARD PEDERSEN, husmand, født d. 27.-11.-1921, søn af Bodil og Marinus Pedersen, Fly, gift med Erna Sonja Østergaard, født d. 8.-6.-1938, datter af Anna og Niels Østergaard, Fly.E.S.P. arbejder på Andelsvaskeriet i Skive.AA.S.P. overtog gården i 1957 fra faderen, Marinus Pedersen.Matr. nr. 16e m.fl. Ejendomsskyld ca. 250.000. Grundskyld 96.600. Areal 13,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1876 og restaureret 1952, alle avlsbygningerne er opført 1936. På gården er der 2 ungkreaturer. Jorden er lejet ud.ULFKJÆRVEJ 20, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545234.VAGN RINGGAARD, gårdejer, født d. 21.-3.-1929, søn af Maren og Kresten Ring- gaard, Fly, gift med Ruth Toft, født d. 7.-8.-1931, datter af Lydia og Kristian Toft, Smollerup.V.R. overtog gården d. 1.-11.-1950 fra sin far, Kresten Ringgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 198.500. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 6-7 ha. eng.Stuehuset er opført 1902, stald og lade opført 1902 og udvidet 1961, efter en brand i 1971 er de delvis udbygget, desuden er der maskinhus opført 1965. Gården drives med en svineproduktion på 3 søer og 60-70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, rug og hvede. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ULVKJÆRVEJ 21, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545102.FLEMMING HØJGAARD MADSEN, psykolog, født d. 27.-6.-1944, søn af Hedvig og Olav Madsen, København, gift med Bodil Agnes Nejsum, født d. 6.-3.-1945, datter af Aase og Alfred Nejsum, Vendsyssel.B.A.M. er psykolog.F.H.M. er psykolog. Han overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Svend Just Jensen.Matr. nr. 41 m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 67.500. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1987, stald opført 1987. Gården drives med en ammekobesætning + kalve, desuden er der 6 Islandske heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



ULVKJÆRVEJ 23, "NØRREVANG", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545290. ERIK JAKOBSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1954, søn af Elly og Thomas Jakobsen, Fly, gift med Anne-Jette Jensen, født d. 24.-10.- 1952, datter af Else og Henry Jensen, Skive.A.J.J. er direktør for sit eget EDB-firma.E.J. er oversergent. Han overtog gården i 1983 fra faderen, Thomas Jakobsen.Matr. nr. 4fn m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 171.000. A
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real 20,5 ha. og 25 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1910 og tilbygget 1978 og 1979, avlsbygningerne er opført 1910 og tilbygget 1979. Gården drives med en ammekobesætning på 10 køer + kalve, desuden er der 5 heste og 7 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, havre, hvede, rug og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ULVKJÆRVEJ 25, NØRREKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07-545259.CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1906, søn af Johanne og Niels Christian Petersen, Skelhøje.S.P. overtog gården i 1947 fra Krog.Stuehuset er opført 1910 og alle avlsbygningerne ligeledes 1910. Jorden er bortfor- pagtet. V. BØRSTINGVEJ 2, "ØSTERGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545051.FRANDS STUBKJÆR, gårdejer, født d. 10.-1.-1939, søn af Marie og Anders Stubkjær, Fousing, gift med Dorthe Sørensen, født d. 19.-9.-1931, datter af Maria og Søren Sørensen, Dueholm. D.S. er lærer.F.S. overtog gården d. 1.-7.-1973 fra Jens Østergaard.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 191.300.Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og 0,5 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1956 og moderniseret 1980, lade opført 1912, sostald 1968, gold- sostald og slagtesvinestald 1976 og maskinhus 1978. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 45 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



V. BØRSTINGVE3 4, "VESTERGÅRD", K3ELDB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545071.HENNING SØRENSEN, gårdejer og chauffør, født d. 11.-5.-1946, søn af Dorthea og Niels Peder Sørensen, V. Børsting, gift med Anny 3ohansen, født d. 11.-2.- 1955, datter af Alice og Alfred 3ohansen, Sjørup.H.S. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra sin far, Niels Peder Sørensen, nuværende ejer er mindst 4. generation på 

-w-

gården.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 725.000. Grundskyld 180.000. Areal 16,5 ha. Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1980, lade opført 1890, kostald 1925, den er ændret til svin i 1974. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. BØRSTINGVE3 5, K3ELDB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545429.30RGEN NIELSEN, specialarbejder, født d. 6.-2.-1951, søn af Karen og Oluf Nielsen, Iglsø.3.N. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-5.-1979 fra Hanne Kristensen. Areal 0,4 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1970, gi. stald og lade opført 1900, svine- stald og ny stald 1974. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, 150 slagtesvin opfedes årligt, resten sælges som torvegrise. 3orden er frasolgt i 1979.

Foto: Kastrup Luftfoto.

V. BØRSTINGVE3 6, "DAMGÅRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545150.30RGEN GAMMELGÅRD MIKKELSEN, gårdejer, født d. 9.-10.- 1941, søn af Anne og 3ens Mikkelsen, Tæbring, gift med Paula Birthe Olsen, født d. 12.-6.-1943, datter af Astrid og Frode Olsen. P.B.M. er kontorassistent.3.G.M. er medlem af bestyrelsen for 3utland Slagterier, i bestyrelsen for Salling Landboforening og i bestyrelsen for Egtved Forsøgene. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Oluf Damgaard.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 488.600. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 28 ha., som er en gård, der tidligere har været udstykket fra Damgård. Der er 1 ha. skov og 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1979, gi. lade opført 1900, kalvestald 1924, maskinhus 1946, svinestald 1956 og 1971, kostald 1973 og 1980 samt foderlade 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 80 køer + opdræt, desuden er der 200 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 miniged, 1 gylletank og portionstørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælp.3.G.M. ejer og driver også gården Skivevej 97.



V. BØRSTINGVEJ 7, "DALSGÄRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545409.ROBERT HAMMERUM, gårdejer, født d. 19.-1.-1962, søn af Gunhild og Tage Hammerum, Randers, gift med Lise Lotte Kristensen, født d. 1.-8.-1963, datter af Kamma og Bent Kristensen, Randers. L.L.H. er hjemmehjælper.R.H. overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Kresten Nygaard.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 703.000. A
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real 70,9 ha., heraf 8 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1876 og senere restaureret, stald opført 1903, svinestald 1938, 1974 og 1985, lade 1958. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, der produceres ca. 800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 skrålægger, gylletank og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.V. BØRSTINGVEJ 8, "DALGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545023.SØREN BREGENDAHL BAK, gårdejer, født d. 6.-10.-1936, søn af Gerda og Jakob Bak, gift med Grethe Smed, født d. 4.-2.-1938, datter af Anne og Henry Smed, Grinderslev.G.S.B. er deltids hjemmesygeplejerske.S.B.B. overtog gården d. 1.-1.-1979 fra sin far, Jakob Bak.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld1.650.000. Grundskyld 279.500. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. eng. og 6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1865 og restaureret 1977, kostald opført 1912 og moderniseret 1970, spaltestald opført 1977, foderhus og svinestald 1980 samt maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af blandet race, desuden er der 90 sopolte. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. BØRSTINGVEJ 10, KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545065.ANDERS MADSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1930, søn af Agnes og Marinus Madsen, gift med Bente Mousten Bak, født d. 3.-12.-1937, datter af Stine og Marinus Bak, Krejbjerg.B.M. er butiksassistent.A.M. arbejder på slagteriet. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sin far, Marinus Madsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 81.600. Areal 9 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1972, lade og stald opført 1948 og maskinhus 1979. Der findes 6 kvier samt nogle søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



V. BØRSTINGVEJ 11, "KÆRGÅRD", KJELDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-545021.BUE VESTERGAARD, gårdejer, født d. 11.-9.-1921, søn af Anna og Kristian Vestergaard, Nr. 0- rum, gift med Edith Gregersen, født d. 18.-9.-1927, datter af Krestine og Søren Gregersen, Kjeldbjerg.B.V. overtog gården d. 26.-10.- 1957 fra sin svigerfar, Søren Gregersen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 290.000. Areal
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31,5 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1902, restaureret 1963 og tilbygget 1977, lade og hestestald opført 1880, svinestald 1900, kostald 1912, maskinhus 1960 og svinestald 1970. Gården drives i dag med en svineproduktion på 20 køer + opdræt, der sælges ca. 200 grise årligt. Der er endnu 20 ungdyr tilbage af den besætning, der blev sat ud i april 1987. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

staureret 1980, lade opført 1860,

V. BØRSTINGVEJ 13, "KJÆR- GÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07547032.JENS KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1925, søn af Mette og Kristen Jensen, Vroue, gift med Ydun Laursen, datter af Signe og Kristian Laursen, Høgild.J.K.J. overtog gården fra faderen, Kristen Jensen.Matr. nr. 12a m.fl. Areal 27 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1899 og re-ungdyrstald 1899, kostald 1961, svinestald 1973 og maskinhus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, desuden er der 40 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.V. BØRSTINGVEJ 14, "SKOVGÅRD", V. BØRSTING, 7800 SKIVE, tlf. 07-545036.NIELS DAVIDSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1935, søn af Karen og Kristian Davidsen, Rettrup, gift med Lilly Nielsen, født d. 17.-6.- 1935, datter af Mette og Jørgen Nielsen.L.D. døde d. 9.-2.-1982.N.D. overtog gården d. 1.-4.-1964 sin svigerfar, Jørgen Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.



-97-Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha., jordfordeling har taget 4 ha.Stuehuset er opført 1864, restaureret og tilbygget 1972, kostald og hestestald opført 1906, lade 1912, svinestald 1968 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, desuden er der 24 søer, slagtesvinene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 51, "KALKVÆRKSGÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 07-645161. NIELS OVE JENSEN, gårdejer, født d. 8.-12.-1939, søn af Helge Sigvard Jensen, Mønsted.N.O.J. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin far, Helge Sigvard Jensen.Matr. nr. 13c m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Areal 36 ha., heraf 11 ha. skov og kalkgrave.Stuehuset er opført 1932, stald og lade ligeledes 1932 og tilbygget 1950, kostald tilbygget 1964 og 1974, maskinhus opført 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 60 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, kartofler, rug og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 53, "KOUSTRUP- GÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06645647.JENS AAGE KLAUSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1953, søn af Else og Kresten Klausen, Mønsted, gift med Mona Dinesen, født d. 21.-5.1953, datter af Edith og Aage Dinesen, Redsted.M.D.K. er socialpædagog ved Viborg Kommune.J.A.K. er ansat ved Postvæsenet. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra sin far, Kresten Klausen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 284.400. Areal 61,8 ha., heraf 22 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1986, stald og lade opført ca. 1900 og maskinhus 1979. På gården er der en besætning på 20 ungdyr, senere skal det blive til 10 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 55, "SØNDERGÅRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645145.HANS KLAUSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1944, søn af Astrid og Christian Klausen, Mønsted, gift med Grethe Wistisen, født d. 19.-5.-1955, datter af Krestine og Visti Wistisen, Vium.H.K. overtog gården d. 19.-12.-1966 fra sin far, Kristian Klausen, som købte jorden og byggede i 1928.Matr. nr. 1. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 219.400.



-98-Areal 37,5 ha., heraf 3 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1979, stald opført 1926, lade 1930, kostald 1936, svinestald 1970, ungdyrstald 1972 og i 1984 blev der opført 2 minkhaller og svinestalden er ændret til pelseri i 1987. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 800 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Der er ansat 1 medhjælp efter skoletid og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVE3 57, "H03GÄRD", MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645144.LEIF SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1925, søn af Andrea og Anton Sørensen, Sejstrup, gift med Grethe Andersen, født d. 8.-9.-1932, datter af K. og A. Andersen, Ørum.L.S. overtog gården d. 15.-10.-1954 fra Svend Nielsen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 192.400. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 14,3 ha., der er 2 ha. eng og mose samt 0,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1980, lade og svinestald opført 1930, kostald og ungdyrstald 1968 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Der er ansat en dreng efter skoletid.VIBORGVE3 60, "NØRREGÅRD", ENGEDAL, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548208.3OHN SKINDSTAD FREDERIKSEN, gårdejer, født den 22.-9.- 1956, søn af Birthe og Arne Frederiksen, gift med Bente Madsen, født d. 21.-9.-1958, datter af Rita og 3esper Madsen.B.M.F. er kontorassistent.3.S.F. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Ole 3ust.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 246.000. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 40,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 7 ha. skov og krat.Stuehuset er restaureret 1986, stald opført 1974 og silohuset 1980, der planlægges en ny stald færdig i 1988. Gården drives med en kvægbesætning på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVE3 64, ENGEDAL, 8800 VIBORG, tlf. 07-548129.GERT FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1965, søn af Else og Emil Frederiksen, Fly.G.F. er specialarbejder. Han overtog gården d. 15.-12.-1987 fra Esben Bak Tøttrup. Matr. nr. 7g m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 240.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og moderniseret 1985, lade opført 1934, maskinhus 1965 og staldbygninger 1975 samt nogle 1986. Gården drives med en svineproduktion på 130 søer, smågrisene sælges som torvegrise, dog opfedes ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



VIBORGVEJ 68A, "TINGHØJGÅRD", SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548047.JENS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1928, søn af Kristine og Anton Andersen, Sjørup, gift med Magda Nielsen, født d. 16.-11.-1941, datter af Anna og Aage Nielsen, V. Hjerk. J.C.A. overtog gården d. 1.-3.-1963 fra sin far, Anton Andersen, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i familiens eje siden ca. 1670.
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Matr. nr. 9 m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 161.000. Areal 24,4 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1976, lade opført 1880, stald 1926, maskinhus 1970 og svinestald 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og rug. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 71, "BAKKEGÅRDEN", DAUGBJERG, 8800 VIBORG, tlf. 07-548361. KNUD LAURSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1938, søn af Dagny og Peder Laursen, Astrup, gift med Vita Jørgensen, født d. 7.-5.-1936, datter af Edith og Karl Jørgensen, Frederiks.V.L. er sygehjælper.K.L. overtog gården d. 1.-11.-1981 fra Finn Buch.Matr. nr. lOcb m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 7 ha. og der er 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1972, stald 1900, kostald 1974, svinestald 1976, maskinhus 1978, lade 1986 og garage 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, enkelte dyr er af blandet race, men de fleste er SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Stuehuset er opført 1908 og sidst restaureret

VIBORGVEJ 79, "MOSELUND", 8800 VIBORG, tlf. 07-548082. JENS ODGAARD, gårdejer, født d. 28.-4.-1925, søn af Ane Margrethe og Niels Odgaard, Tastum, gift med Ester Christensen, født d. 12.-10.-1927, datter af Kre- stine og Martin Christensen, Sjørup.J.O. overtog gården d. 10.-2.-1948 fra Søren Marinus Sørensen. Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 246.600. Areal 30 ha., heraf 4 ha. eng.1987, lade og gi. svinestald opført1923, svinestald 1929 og udvidet 1975. Gården drives med en besætning på 30 ungkreaturer, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og rug. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-100-VIBORGVE3 80, "MOSEGÅRD", S30RUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548475.KARL 3OHAN 3ENSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1948, søn af Dagmar og Karl 3en- sen, Thy, gift med Estrid Mikkelsen, født d. 17.-2.-1950, datter af Severine og Michael Mikkelsen, Mors.K.3.3. overtog gården d. 10.-12.-1978 fra Petrea Højris.Matr. nr. 8a. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1979, stalden er opført 1874, 1927 og 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 70 køer samt halvdelen af tillægget, alle af racen 3ersey, desuden er der 3 travheste. På gården foregår der svømmetræning af travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg.VIBORGVE3 81A, "VESTERGÅRD", ENGEDAL, 8800 VIBORG, tlf. 07- 548023.NIELS BØNDING, gårdejer, født d. 25.-5.-1934, søn af Bodil og Harald Bønding, Dalby, gift med Nanny Irene Nielsen, født d. 12.- 1 1.-1936, datter af Karen og Charles Nielsen, Otting.N.B. overtog gården d. 20.-11.-1962 fra Klaudi Madsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 444.900. A- real 52,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 6 ha. eng.Stuehuset er restaureret 1975 og tilbygget 1978, staldene er opført 1972, 1974 og1978, lade 1978 og maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktioon på 180 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 gylletank og halmfyr. 1 fast medhjælp er ansat på gården.VIBORGVE3 86, S30RUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548457.KELD AGERSKOV, gårdejer, født d. 20.-6.-1949, søn af Bodil og Gudmund Agerskov, Haderup, gift med Lenen Sørensen, født d. 24.-4.-1949, datter af Rosa og Hilmar Sørensen, Viborg.L.A. er overassistent ved Nykredit.K.A. er deltids chauffør. Han overtog gården d. 1.-4.-1978 fra Peter Østergård. Matr. nr. 9ca m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 168.600. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1975, stald og lade ca. 1930, minkhaller 1985, 1986 og 1987. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 400 minktæver, desuden er der 2 køer + opdræt og 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er planlagt en produktion på ialt 1.000 minktæver.

Foto: Kastrup Luftfoto.

VITTRUPVE3 3, "NYGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 548117.BENNY MORTENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1964, søn af Jenny og Svend Mortensen, Vroue.B.M. overtog gården d. 15.-8.-1985 fra sin far, Svend Mortensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld



-101- 1.350.000. Grundskyld 378.200.Areal 33 ha., heraf 4 ha. eng og der er 27 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1976, lade, kalvestald og svinestald opført 1900, svinestald er ændret til slagtesvin i 1961, det gamle stuehus er ændret til svinestald 1974 og maskinhusene er opført 1961 og 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk., desuden er der 64 fedekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VITTRUPVEJ 4, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548204.SVEND EBBESEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1911, søn af Mette og Jeppe Ebbesen, Lånum, gift med Judithe Hansen, født d. 21.-1.-1911, datter af Kristine og Niels Christian Hansen, Fly.S.E. overtog gården i 1936, han fik jorden fra faderens gård og opførte selv bygningerne.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 116.700. Areal 14,2 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1975, avlsbygningerne er opført 1936 og maskinhus 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 10 ammekøer samt kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VITTRUPVEJ 5, VROUE, 7800 SKIVE.MICHAEL HVID OLESEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1968, søn af Anne Marie og Ole Olesen, Sjørup, bor sammen med Birte Laustsen, født d. 7.-7.-1969, datter af Grethe og Søren Chr. Laustsen, Lånum.B.L. arbejder på fabrik.M.H.O. er traktorfører. Han overtog gården d. 1.-11.-1987 fra K.R. Kvorming Jensen.Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 215.600. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1988, avlsbygningerne er opført 1870. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af frøgræs, ærter og byg.VITTRUPVEJ 6, "MOSEGÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548240.ERNST KR. VOLDBY, gårdejer, er født d. 30.-8.-1928, søn af Maren og Knud Voldby, Tollund Mark, gift med Lis Nygaard Jensen, født d. 16.-4.-1938, datter af Johanne og Arne Jensen, Rødding.E.K.V. overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Peter Ebbesen.Matr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 224.400. Areal 21,2 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1977, lade opført 1911, stald 1951, svinestald moderniseret 1973 og maskinhus opført 1973. Gården drives med en kvægbesætning på 8 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet samt lidt løs hjælp efter skoletid.VITTRUPVEJ 7, "VITTRUPGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 548014.ALMA og JENS DAMGÅRD, gårdejere. J.D. er født d. 3.-8.-1939, søn af Rigmor og Kresten Damgård, Vroue, gift med Alma Lund, født d. 25.-7.-1939, datter af Kristine og Jens Lund, Volskyl, Sydslesvig.A.L. er rengøringsassistent på en skole.
Foto: Kastrup Luftfoto.



-102- skole.J.D. overtog gården i 1963 fra faderen, Kresten Damgård, nuværende ejer er 11. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 2 ha. og der er 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1895 og moderniseret 1976, lade og altmulighus opført 1895, kyllingehus 1960 og 1972 samt silohus 1972. Gården drives med en slagtekyllinge- produktion på 50.000 stk. pr. hold, ialt 6 hold årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 2 mejetærskere, 1 rendegraver og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VITTRUPVEJ 8, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548170.HENRY EBBESEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1940, søn af Agnethe og Viggo Ebbesen, Lånum.H.E. overtog gården d. 1.-6.-1968 fra faderen, Viggo Ebbesen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 178.000. A- real 22,6 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1977, kalvehus opført 1924, kostald 1930, lade 1942 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 18 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VITTRUPVEJ 15, "BIRKEGÄRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548054.GEORG VESTERGÅRD EBBESEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1956, søn af Eva og Jens Ebbesen, gift med Vibeke Berthel, født d. 12.-11.-1960, datter af Kirsten og Kurt Berthel, Nr. Søby.V.B.E. er sygehjælper.G.V.E. er svejser. Han overtog gården d. 1.-2.-1988 fra Villy Nielsen.Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. eng og 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer og 3.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VITTRUPVEJ 17, LÅNUM, 7850 STOHOLM.PREBEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1956, søn af Asta og Henry Pedersen, Gramstrup. P.P. overtog gården i 1981 fra Ernst Christensen.Stuehuset er opført 1941, stald 1941 og 1942, lade 1942 og maskinhus 1945. Gården drives som alsidigt landbrug med 38 ungkreaturer, desuden er der 3 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-103-VROUEVEJ 7, VROUE, 7800 SKIVE.BERTEL JACOBSEN, forpagter, født d. 11.-1.-1933, søn af Niels Jacobsen, gift med Anne Jacobsen, født d. 21.-3.-1935, datter af Alfred Jacobsen.A.J. arbejder som ekspeditrice i Skive.B.J. overtog forpagtningen af gården i 1983 fra Vroue-Resen Menighedsråd.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 282.500. Areal 30,8 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret senere, avlsbygningerne er opført 1964. Gården drives med en malkekobesætning med opdræt, alle af blandet race. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården er blevet udstykket siden skemaet er skrevet.VROUEVEJ 8, "VESTERGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-547090.HANS CLAUSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1930, søn af Magnus Clausen, gift med Edel Vangsgaard, født d. 10.-12.-1928, datter af Stafan Vangsgaard, Sundby.H.C. overtog gården i 1963 fra sin farbror, Svend Clausen, gården har været i slægtens eje i ca. 150 år.Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 426.000. Areal 41 ha., heraf Foto: Kastrup Luftfoto.3 ha. skov og der er 27 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1854 og restaureret 1972. Avlsbygningerne er opført 1977 og 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 440 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, rug og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg og opvarmning sker ved naturgas. Der er ansat 1 fast medhjælp.VROUEVEJ 17, "VROUETOFTGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547218.NIELS NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1955, søn af Bertha og Jens Kr. Nielsen, Vroue, gift med Mariane Hauge, født d. 3.-3.-1957, datter af Ingvard og Inga Hauge, Herning.M.H. er husholdningskonsulent.N.N. overtog første halvdel af gården d. 31.-12.-1977 og anden halvdel d. 2.-6.-1987 fra sin far, Jens Kr. Nielsen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1783.Matr. nr. 8a m.fl. Areal 97,7 ha., heraf tilkøbt 48,3 ha., der er 17,7 ha. skov og hede.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1983, kornhuset opført 1883, svinestald 1922, kostald og foderrum 1975 og maskinhus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, desuden er der 28 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs, byg, hvede og rug. Der findes 4 traktorer, 1 gylletank og halmfyr. Der er ansat 1 fast medhjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VROUEVEJ 18, "ØSTERGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-547013.ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1929, søn af Mette og Kresten Jensen, gift med Magda Svenningsen, født d. 13.-4.-1932, datter af Anne og Christian Svenning- sen.A.J. overtog gården efter sin svigerfar, Christian Svenningsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 394.000. Areal 30 ha., heraf 6 ha.



-104- hede.Stuehuset er opført 1870 og restaureret, lade opført 1888, maskinhus 1970 og kostald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionenens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. A.3. har en meget flot have, som er kendt viden om.VROUEVE3 39, "VESTERGÅRD", S30- RUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548016. OLE HVID OLESEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1945, søn af Thea og Aksel Hvid Olesen, Dommerby, gift med Ane Marie Tougaard, født d. 7.-6.-1948, datter af Sofie og Holger Tougaard. O.H.O. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra Anton Iglsø.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 387.400. Areal 37 ha.Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1980, ny stald og maskinhus opført 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 slamsuger, 1 rendegraver, 1 rapsskårlægger, 1 bigballe presser, 2 roesåmaski- ner og 1 gylletank. Der er 3 mand ansat på gården.VROUEVE3 46, "SKELGÅRD", VROUE, 7800 SKIVE, tlf. 07-548175.HANS TONNISEN, gårdejer og maskinstationsejer, født d. 25.-7.-1962, søn af Edith og Arne Tonnisen, Vridsted, gift med Susanne Øer, født d. 14.-3.-1964, datter af Karen og Anders Øer.S.Ø.T. er kontorassistent.H.T. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Svend Dam.Matr. nr. Ile m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1982, svinestald og garage opført 1910, lade 1950, svinestald 1960 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg, rajgræs, hvede og rug. På gården, hvorfra der også drives maskinstation, er der 6 traktorer, 3 mejetærskere, I slamsuger, 1 finsnitter og 1 gylletank. Der er ansat 3 medhjælpere.

Foto: Kastrup Luftfoto.

VROUEVE3 54, "S30RUP TOFTGÅRD", S30RUP, 8800 VIBORG, tlf. 07-548113.KRISTIAN OLSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1926, søn af Anni og 3ens Peter Olsen, gift med Herdis Pedersen, født d. 19.-7.— 1927, datter af Katrine og Peder Pedersen.H.O. arbejder deltids som rengøringsassistent på et plejehjem. K.O. er næstformand for Forenede jyske Svineavlere, næstformand i Sparekassen Fjends og



-105- formand i Sjørup Brugsforening. Han overtog gården i 1958 fra sin svigerfar, Peder Pedersen.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 317.400. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. og der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911, maskinhus 1963, stald og lade er opført 1982 efter en brand. Gården drives med et avlscenter for landrace grise, besætningen er på 50 søer, desuden er der en ammekobesætning på 12 køer af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.0. BØRSTINGVEJ 2, "SØNDERGÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545173.JENS MARTIN NIELSEN, husmand, født d. 10.-1.-1963, søn af Gerda og Henning Nielsen, Balling.J.M.N. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole både på grundskole og på driftslederskole. Han overtog gården d. 25.-6.-1985 fra Bent Jensen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 270.800. Areal 23,6 ha.Stuehuset er opført 1964 og udvidet 1978, lade opført 1888, ungkreaturstald 1958, kostald 1959 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 49 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden opfedes der ca. 100 kalve årligt, de 40 indkøbes. Der findes 2 traktorer, 1 skårlægger, 1 gyllevogn og 1 gylletank. På gården er der 1 fast medhjælp efter skoletid. J.M.N. driver lidt maskinstationsarbejde. 0. BØRSTINGVEJ 3, "KJÆR- GÅRD", IGLSØ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545033.NIELS ØSTERGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1932, søn af Nora og Jens Peter Pedersen, Fly, gift med Ruth Hansen, født d. 10.-5.-1941, datter af Serene og Emanuel Hansen, Trevad.R.P. arbejder på Sjørup Plejehjem.N.Ø.P. overtog gården d. l.-l 1.-1961 fra Jeppe Sørensen. På gårdens jord har der været en kirkegård, som blev nedlagt sidst i 1500-tallet, da befolkningen døde af den sorte pest.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 305.900. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1895, lade 1895, svinestald og maskinhus 1939 samt kostald 1968-1969. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der indkøbes 150 smågrise til opfedning. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.0. BØRSTINGVEJ 8, 0. BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07-545100.AAGE MADSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1918, søn af Katrine og Marinus Madsen, gift med Hilda Marie Christensen, født d. 25.-9.-1922, datter af Laura og Thorvald Christensen, Lånum.



-106-AA.M. overtog gården d. 22.-12.-1949 fra sin far, Marinus Madsen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 148.900. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 3,1 ha., der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1965, gårdens ældste bygning er opført 1902 efter en brand, kostalden bygget 1958, maskinhus 1970, garage 1972, kostald og gi. stuehus sammenbygget 1983 og lade restaureret 1984. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer samt 1 tyr, alle af racen Hereford og desuden er der 40 ungkreaturer. Der findes 2 traktorer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.0. BØRSTINGVE3 11, "MOSEGÅRDEN", 7850 STOHOLM, tlf. 07- 548195.VILLY BETZER, gårdejer, født d. 2.-7.-1948, søn af Mary og Gladgård Betzer, Frederiks, gift med Eva Christensen, født d. 2.-1.- 1948, datter af Kirsten og 3ens S. Christensen.V.B. overtog gården d. 5.-2.-1976 fra Børge Rasmussen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 124.100. A- real 17 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. sø. Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1987, stald opført 1934, roehus og spaltestald 1977, svinestald ændret til kreaturer 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 27 køer + opdræt, tyrekalvene sælges. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

0. BØRSTINGVE3 26, 0. BØRSTING, 7850 STOHOLM, tlf. 07- 548083.SVEND OTTO LAUSEN, husmand, født d. 2.-9.-1944, søn af Ane og Alfred Lausen, 0. Børsting, gift med Eva Lydia Vistisen, født d. 13.-10.-1944, datter af Sigrid og Viggo Vistisen, Vejrumbro.S.O.L. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen og han er mekaniker. Han overtog gården d. 11.-12.-1971 fra sin far, AlfredLausen.Matr. nr. 3d. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 94.700. Areal 11 ha. og der er 2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1978, stald opført 1915 og tilbygget 1960, svinestald opført 1935, lade 1944, roehus 1980 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 9 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 3 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.0. BØRSTINGVE3 28, "TAMH03GÅRD", LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548196. KRISTIAN HELLERUP, gårdejer, født d. 18.-10.-1953, søn af Grethe og 3ens Hellerup, gift med Inger Kristensen, født d. 29.-1.-1955, datter af Agnes og Ove Kristensen.



-107-I.H. er hjemmehjælper.K.H. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin far, 3ens Hellerup, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.Matr. nr. 9g m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 161.500. Areal 20,8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1965, svinestald og lade 1911, lade igen 1929, stald 1939, maskinhus 1986 og stald moderniseret 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.0. BØRSTINGVE3 30, LÅNUM, 7850 STOHOLM, tlf. 07-548159. HENRY NIELSEN, husmand, født d. 4.-3.-1936, søn af Louise og Niels Nielsen, Risgård, Farsø, gift med Margrethe Pedersen, født d. 17.-8.-1939, datter af Pe- trea og 3ens Pedersen, Seide. H.N. overtog gården d. 1.-10.-1960 fra Aage Laursen.Matr. nr.l5g m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 189.500. A- real 16,5 ha., heraf tilkøbt 9,2 ha. og der er 6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1977, stald og lade 1965, i 1968 blev der tilbygget i stalden, ungdyrstald opført 1973, maskinhus 1988 og stalden ændret til svin 1987. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og græs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet. H.N. mejetærsker en del for andre.ØSTERMARKSVE3 1, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-546176. BØRGE ØSTERGÅRD, gårdejer, født d. 9.-2.-1939, søn af Margrethe og Kr. Østergård, Møn- sted, gift med Dora Davidsen, født d. 29.-10.-1946, datter af Asta og Gustav Davidsen, Lånum. B.Ø. er i bestyrelsen for Kvægavlerforeningen og næstformand i Hedeselskabets læplantningsregion for Viborg Amt. Han overtoggården d. 1.-12.-1966 fra sin far, Kr. Østergård, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. lOd m.fl. Ejendoskyld 1.200.000. Grundskyld 221.800. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha og der er 3,5 ha. eng og skov samt 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1975, kostald opført 1961, svinestald 1972 og kalvestald 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 110 slagtesvin på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, markvandingsanlæg og 1 gylle tank. Der er ansat 1 fast medhjælp.



ØSTERMARKSVE3 6, MØNSTED, 8800 VIBORG, tlf. 06-645118. E3NAR STEFFENSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1926, søn af Hertha og Valdemar Steffensen, Mønsted, gift med Lise Kabel, født d. 10.- 5.-1930, datter af Ingrid og Niels Kabel, Søvsø.E.S. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen, i Ligningskommissionen og i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-11.-1949 fra Niels Nielsen.
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Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 157.000. Areal 24,2 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1930 og moderniseret 1954, stald opført 1920 og tilbygget 1952, 1959 og 1966, lade opført 1972, 1975 og 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet, desuden er der en medhjælp efter skoletid.ØSTERVANG 1, "ØSTERGÅRD", 8800 VIBORG.KA3 SCHMIDT, gårdejer, omtales under Møllegård, Langgade 1, Sparkær.K.S. overtog gården i 1984.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 107.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1850, lade 1880 og ungdyrstald 1985. På gården er der en besætning på 36 ungdyr. Planteproduktionen består af ærter og byg. Gården drives sammen med Langgade 1, Sparkær.ÅK3ÆRVE3 10, "ØRBÆKGÅRD", FLY, 7800 SKIVE.OVE LAUSTSEN, gårdejer, omtales under Vinggård, Bregendalsvej 13.O.L. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin svigerfar, nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 622.000. Areal 101 ha. Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1954, lade og kostald opført 1882, stald 1920 og maskinhus 1946. På gården er der 20 ammekøer samt kalve, alle af racen Charolais, desuden er der en Limousine tyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug, byg og raps. Der findes markvandingsanlæg og 1 plansilo til 1.100 tdr. korn. Der er ansat lidt løs medhjælp på gården, som drives sammen med Bregendalsvej 13. ÅK3ÆRVE3 11, "B3ERREGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545211. CHRISTIAN CHRISTENSEN, proprietær, født d. 4.-2.-1930, søn af Karen og Niels Christensen, Hindborg, gift med Maren Kirstine Dam, født d. 24.-8.-1940, datter af Kristen Dam, Fly.C.C. ejer også Lykkegård, Hindborg, og Horskjærgård, Hindborg, Skive Kommune.C.C. bor på Horskjærgård. Han overtog gården fra Knud Dam, gården har været i slægten Dams eje siden 1786.



-109-Matr. nr. 7c m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 587.600. Areal 75 ha., heraf 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1906, avlsbygningerne i 1924, maskinhus 1976 og svinehus 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rug, byg og raps. Der findes gennemløbstørreri og kornsilo til 1.400 tdr. samt halmfyr.ÅKJÆRVEJ 12, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545209.THOMAS ØSTERGAARD THOMA- SEN, husmand, født d. 1.-10.-1918, søn af Karen og Kristian Øster- gaard Thomasen, gift med Anne Marie Nørgaard, født d. 29.-6.-1923, datter af Oline og Marinus Nørgaard, Fly.T.Ø.T. fik i 1953 jord af sin far, herpå opførte han selv gården. Matr. 6b. Ejendomsskyld 580.000. Areal 13,6 ha., heraf 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1953, avlsbyg- Foto: Kastrup Luftfoto.ningerne er opført 1953 og staklade 1958. På gården er der ca. 10 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 1 traktor og maskinstationbruges til en del af markarbejdet. ÅKJÆRVEJ 15, "ØSTERGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545215. NIELS SØNDERGAARD THOMASEN, gårdejer, født d. 25.-9.- 1925, søn af Karen og Kristian Østergaard Thomasen, gift med Marie Jakobsen, født d. 5.-9.- 1930, datter af Marie og Niels Jakobsen.N.S.P. overtog gården d. 1.-9.- 1959 fra sin far, Kristian Østergaard Thomasen, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha. og der er 1 ha. skov. Der er forpagtet ca. 30 ha. af militæret og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1857 og restaureret 1960 og 1987, lade og vesterhus opført 1870, svinestald 1960, kostald 1970 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅKJÆRVEJ 16, "SØNDERGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545230. SIGVALD JOKUMSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1943, søn af Dagny og Sigurd Jokumsen, Fly, gift med Gerda Østergaard, født d. 28.-10.-1942, datter af Nanna og Aage Østergaard, Bjerregrav.S.J. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far, Sigurd Jokumsen. Matr. nr. la Åkjær by. Ejendoms-
Foto: Kastrup Luftfoto.



-110-skyld 1.500.000. Grundskyld 281.200. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha.skov og 8 ha. vedvarende græs og der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1904 og sidst restaureret 1988, svinestald og garage opført 1948,lade 1973, kalvestald 1975, kostald er restaureret 1978 og maskinhus opført 1982.Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gummiged, 1 gylletank og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Jeppe Åkjær er født og opvokset på gården.ÅKJÆRVEJ 17, "MELDGÅRD", FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545249. VERNER ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1935, søn af Kirstine og Anton Andersen, Fly, gift med Birgit Langgaard Pedersen, født d. 27.-12.-1938, datter af Inger og Peter Langgaard Pedersen, Års.V.A. er kommunalbestyrelsesmedlem. Han overtog gården d. 15.-3.-1962 fra sin far, Anton Andersen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld1.800.000. Grundskyld 426.600. real 43 ha., heraf tilkøbt Stuehuset er opført 1910 og tilbygget og restaureret 1971,
A-10 ha., der er 12 ha. eng og 0,5 ha. skov, restaureret 1970, lade opført 1897, kostald 1907, svinestald opført 1924 er omforandret til svin 1951, maskinhus opført 1968 og 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt. Desuden er der 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅKJÆRVEJ 19, FLY, 7800 SKIVE, tlf. 07-545213.JENS KRISTIAN ØSTERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1930, søn af Dagny og Søren Johan Pedersen, gift med Etly Knudsen, født d. 18.-3.-1937, datter af Marie og Harald Knudsen, Kobberup.J.K.Ø.P. overtog gården d. 1.-9.- 1965 fra Jens Pedersen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundsk yld 340.200.Areal 33 ha., heraf 9 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1985, lade opført 1911, svinestald og kostald 1961 samt maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er er 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



ÅKJÆRVEJ 21, "SØNDERGÅRD", ÅKJÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07- 545439.KJELD GLARBO ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1944, søn af Alica og Anders Andersen, København, gift med Karen Ingrid Dam, født d. 2.-9.-1942, datter af Molly og Christen Dam, Fly. K.G.A. er falckredder. Han overtog gården d. 1.2.-1985 fra Magda og Niels Dam.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 263.000. Areal

-111-

31 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1985, avlsbygningerne er opført 1896, kostald ændret til svin 1985. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer, en del af grisene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug, hvede, byg og havre. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



KARUP KOMMUNE

BAKKEN 21, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661721.HARRY BECH CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1925, søn af Harald Christiansen, Hauge, gift med Edith Ragnhild Rasmussen, født d. 18.-2.-1928, datter af Kristian Rasmussen, Rogenstrup.H.B.C. overtog gården d. 21.-12.- 1955 fra Karl Bak.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 160.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1975, driftsbygningerne er opført ca. 1910, senere opført et maskinhus og malkerum i 1975 samt en carport i 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 15-20 fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, fremmed arbejdskraft bruges til høst.BENSLEHØJVEJ 1, "ELMEGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 06-661555. PREBEN JOHANSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1949, søn af Anders Almind Johansen, Karup, gift med Lillian Nielsen, født d. 20.-11.-1958, datter af Jørgen Nielsen, Fløjgårde.P.J. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sin far, Anders Almind Johansen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden den blev bygget i 1914.Matr. nr. 15g. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 196.400. Areal 33 ha. og der er lejet ca. 14 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange, sidst i 1987, driftsbygningerne består af en lade opført 1950, maskinhus 1968, svinestald 1969, kostald 1973, gi. stald ændret til spaltestald 1974/75, lade ændret til silo og foderrum 1965 og ny lade opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer samt ca. 60 stk. opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slagtesvinebesætning, der produceres ca. 400 stk. årligt. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 finsnitter, 1 gylletank, selvkørende markvandingsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-114-BENSLEHØJVEJ 3, 7470 KARUP, tlf. 06-661041.AAGE BÄRTEL, gårdejer, født d. 10.-6.-1914, søn af Philip Bärtel, Karup, gift med Edith Dalsgaard, født d. 30.-12.-1913, datter af Jens Jensen, Skive.E.D. døde d. 22.-3.-1987.AA.B. overtog gården d. 1.-3.-1945 fra sin far, Philip Bärtel, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 15e. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., heraf 4 ha. plantage.Stuehuset er opført 1911 og moderniseret, driftsbygningerne består af lade opført 1949, kostald 1953, hønsehus og garage 1954 samt maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BENSLEHØJVEJ 4, "PAJAGERGÅRD", GRØNHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661230. KNUD LARSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1935, søn af Kristen Larsen, Karup, gift med Magda Kristine Vestergaard, født d. 9.-11.-1935, datter af Kresten Vestergaard, Sparkær.K.L. er formand for D.L.G., Thorning, samt medlem af D.L.G.s repræsentantskab. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Henrik Bach.Matr. nr. 16e. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 121.200. Areal 14 ha., heraf 0,5 ha. skov.Alle bygningerne er fra ca. 1917. Gården drives udelukkende med en planteproduktion sammen med ejendommen Høgildvej 5, Grønhøj.

Lysgård Herreds Brandforsikring. Han overtogBitsch.

BENSLEHØJVEJ 5, "LINDEGÅRDEN", 7470 KARUP, tlf. 06- 661139.ANDERS ALMIND JOHANSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1923, søn af Vilhelm Johansen, Elmegård, Karup, gift med Anna Moustsen, født d. 5.-11.-1924, datter af Bertel Moustsen, Dorthealund, Viborg.A.A.J. er formand for Ligningskommissionen i Karup Kommune, tidligere formand for Viborg Slagteri og nu næstformand for gården d. 1.-7.-1970 fra JohannesMatr. nr. 16a. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 138.400. Areal 15 ha. Stuehuset er opført 1924 og restaureret flere gange, sidst i 1987, driftsbygningerne er opført 1931, stald ombygget til værksted 1974. Der findes 1 traktor og halmfyr. Jorden er udlejet.



BENSLEHØJVEJ 9, "BENSLEHØJGÅRD", BENSLEHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661169.BENT JOHANSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1954, søn af Kristen Olesen Johansen, Karup, gift med Heidi Steinke Pedersen, født d. 3.-11.-1960, datter af Gerda og Kristian Pedersen, Viborg.H.J. er sygehjælper.B.J. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far Kristen Olesen Johansen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 
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1.400.000. Grundskyld 279.000. Areal 35 ha., heraf 0,5 ha. skov og plantage.Stuehuset er opført 1909 og sidst restaureret 1982, driftsbygningerne opført 1927 og 1930, senere er der opført kostald 1978 og maskinhus 1955 og 1969/70. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 40 malkekøer + opdræt, ialt ca. 60 stk., alle af racen SDM. Der produceres 100 slagtesvin årligt. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BENSLEHØJVEJ 11, BENSLEHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661473.EJLIF CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1937, søn af Magnus Christiansen, Benslehøj, gift med Else Jensen, født d. 19.-11.-1944, datter af Jens Marius Jensen, Frederiks.E.C. er H.F.svejser (plastiksvejser).E.C. er jernbinder. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin far, Magnus Christiansen.Matr. nr. 17d. Ejendomsskyld 660.000. Areal 22 ha., heraf 3 ha. skov og der er bortforpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1978, driftsbygningerne er opført 1937, tilbygget og moderniseret 1975 og maskinhus opført 1980. På gården er der en besætning på 6 heste. Der findes 1 traktor. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.DOLLERUPVEJ 17A, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661687.KRISTIAN ARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1923, søn af Anton M. Nielsen, Skelhøje, gift med Agnethe M. Jensen, født d. 13.-1.-1926, datter af Niels Jensen, Hammel.A.M.N. er syerske.K.A.N. er mejeriarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1954 fra sin far, Anton M.Nielsen.Matr. nr. 5e. Areal 6 ha., jorden er lejet ud.Stuehuset er opført 1910 og restaureret senere, udbygningerne er opført 1923, ny lade 1953.FALLESGÄRDEVEJ 13, "ØSTERVANG", 7470 KARUP, tlf. 06-661240.INGVARD HEROLD, gårdejer, født d. 31.-1.-1925, søn af Celius Herold, Karup, gift med Inger Herold, født d. 24.-3.-1929, datter af Thorvald Herold, Grønhøj.I.H. overtog gården d. 1.-1.-1954 fra sin far, Celius Herold.Matr. nr. 7t. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 307.600. Areal 47 ha., heraf 2 ha. skov og beplantning.Stuehuset er opført 1963, udbygningerne blev genopført efter en brand i 1946, stald opført 1960, køresilohus og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-116-F ALLESGÅRDEVEJ 17, 7470 KARUP, tlf. 06-661316.ELI ENEVOLDSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1933, søn af Thorvald Enevoldsen, Karup. E.E. overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin far, Thorvald Enevoldsen.Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 179.000. Areal 20 ha. og der er lejet 15 ha.Stuehuset er opført 1868 og tilbygget 1968, driftsbygningerne er opført 1956-1976, staklade 1970 og svinestald 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.FALLESGÅRDEVEJ 20, "FREDLY", 7470 KARUP, tlf. 06-661140. NIELS ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1953, søn af Karl Gustav Kjærulf Pedersen, Karup, gift med Ellis Filbert, født d. 13.-9.-1955.E.F. er specialarbejder.N.E.P. er specialarbejder og kasserer i Karup Sportsfiskeriforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1988 fra sin far, Karl G.K. Pedersen. Matr. nr. 21n. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 129.000. A- real 14 ha.Stuehuset er opført 1924 og tilbygget 1966, maskinhus opført 1947, kostald 1953, lade 1960 og tilbygget 1966 og garage opført 1962. Jorden er udlejet.FALLESGÅRDEVEJ 33, "SANDKJÆRGÅRDE", 7470 KARUP, tlf. 06-661272.INGVARD NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1911, søn af Morten Nielsen, Højslev, gift med Emma Cecilie Bertel, født d. 28.-5.-1914, datter af Johan G. Bertel, Karup.I.N. overtog gården i 1937 fra sin svigerfar, Johan G. Bertel, gården har været i slægtens eje siden 1759.Matr. nr. 20a. Ejendomsskyld 630.000. Area 21 ha., heraf 2 ha. i grusgrave og beplantning, ca. 15 ha. er lejet ud.Stuehuset er opført 1898, lade 1759, dog er der sket fornyelse flere gange, hønsehus og svinestald opført 1912 og tilbygget 1948, kostald opført 1940 og tilbygget 1950 samt maskinhus opført 1952. På gården er der 1 traktor. Jorden er lejet ud.FIREHUSEVEJ 2, "GRANGÅRDEN", 7470 KARUP, tlf. 06- 661541.JACOB EIGIL JUNG, gårdejer, født d. 30.-6.-1944, søn af Jacob Jung, Karup, gift med Birgit Jespersen, født d. 14.-8.-1953, datter af Villy Jespersen, Nr. Sne- de.J.J. overtog gården d. 1.-10.-1965 fra sin farbror, Søren Jung, gården har været i slægtens eje siden 1759.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld1.100.000. Grundskyld 289.800. Areal 37 ha. og der er forpagtet 11 ha. mose og 45ha. agerjord.



-117-Stuehuset er opført 1928 og sidst restaureret 1980, driftsbygninger opført 1959, tilbygget og omforandret til spaltestald 1972 og staklade opført 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + 90 stk. opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der hestestutteri med egen DV-hingst. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik samt Bintje spisekartofler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og 2 markvandingsanlæg. 1 medhjælper er beskæftiget på deltid. J.E.J. er med i opstart af Dansk Fiber Industri, Fiberavlerforening - Hør, Simmel- kær.
FIREHUSEVEJ 3, "ØSTERGÅRD", 7470 Karup, tlf. 06-661579.POUL ERIK KRATH, gårdejer, født d. 1.-6.-1933, søn af Jacob Krath, Firehuse.P.E.K. overtog gården d. l.-ll.- 1972 fra sin far, Jacob Krath, gården har været i slægtens eje siden 1759, hvor ejendommen oprindelig er opført.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 235.400. A- real 28 ha.Ejendommen er oprindelig bygget i 1759. De nuværende bygninger består af stuehus opført 1900 og senere restaureret, driftsbygningerne er opført 1935, 1940 og 1950 samt lade og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægbesætning på 20 malkekøer + opdræt, ialt 40 stk., alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og 1 plansilo samt tørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. 3d. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld

FIREHUSEVEJ 7, "LYNGHOL T", FIREHUSE, 7470 KARUP, tlf. 06-661102.HROAR KRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1934, søn af Frederik Emanuel Kristensen, Mørke, gift med Ella Jacobsen, født d. 11.-6.-1943, datter af Mads Jacobsen, Finderup.E.K. er hjemmehjælper.H.K. er specialarbejder og kasserer i Alhedens Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1968 fra Jørgensen.171.300. Areal 33 ha., heraf tilkøbt11 ha. og der er 1-2 ha. mose og eng.Stuehuset er opført 1936 og sidst restaureret 1986, avlsbygningerne er oprindelig opført 1936, nyere svinestald opført 1965 og tilbygningen til kostald 1978/79. Gården drives med 10-15 stk. fedekvæg af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Fremmed arbejdskraft bruges til høst.
FIREHUSEVEJ 8, "ALHEDEGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 06-661574.FRITZ HERMANN, gårdejer, født d. 28.-8.-1942, søn af Peter Hermann.F.H. er i bestyrelsen for Dansk Kartoffel Producentforening, næstformand i Landbrugets Fællesorganisation. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra Marinus Jung, som opdyrkede ejendommen i 1939.



-118-Matr. nr. 3c. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 30 ha. fra Hegnsgård 1972, der er 4 ha. skov og hede, og der er forpagtet 220 ha.Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1979, avlsbygningerne er opført 1939 og kartoffellagerhus 1972 og 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn, raps, ærter, græsfrø, olie og spindhør. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 bigballepresser, diverse specialmaskiner til kartofler, 5 markvandingsanlæg, 1 plansilo med tørringsanlæg og halmfyr til bigballer. Der er ansat 3 faste medhjælpere.FLØJGÅRDE 2, "FLØJGÅRD", 8800 VIBORG, tlf. 06-661466. MOGENS T. JENSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1942, søn af Jens Jensen, Finderup, gift med Elly Kabel, født d. 9.-5.-1945, datter af Edvard Kabel, Søvsø.E.J. er lærer og formand for Finderup Husholdningsforening. M.T.J. overtog gården d. 1.-2.-1971 fra sin morbror, Ingvard Nielsen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 180.000. A- real 64 ha., heraf 7 ha. skov og 10 ha. hede.Stuehuset er opført 1870 og moderniseret senere, driftsbygningerne er fra før 1900, senere er kostald opført 1928, staklade 1956 og maskinhus 1983. M.T.J. har i fællesskab med sin bror, Hans Jensen, en besætning bestående af 87 malkekøer samt 165 stk. opdræt, alle af racen SDM. Hele besætningen står på Stanghedevej 21, Viborg Kommune. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med tørreri og halmfyr. Gården drives sammen med Stanghedevej 21, Finderup, Viborg Kommune.HAVREDALSVEJ 5, TREHUSE MARK, 8800 VIBORG, tlf. 06-661622.JENS OVE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1928, søn af Alfred Kristensen, Lundø, gift med Signild Sørensen, født d. 18.-2.-1934, datter af Sigurd Sørensen, Feldingbjerg.S.K. er deltids køkkenassistent på Karup Plejehjem.J.O.K. er gravermedhjælper ved Frederiks Kirke. Han overtog gården d. 1.-4.-1958, da den blev udstykket som statsejendom fra Hedegården.Matr. nr. 2f 2h. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 150.000. Areal 13 ha. og der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1958, udbygningerne opført 1958 og tilbygget 1966, maskinhus opført 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 18 køer samt 30 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HAVREDALSVEJ 6, "SKOVGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661055.BENT JOHANNES PETERSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1931, søn af Morten Petersen, Mogenstrup, gift med Lissy Irene Sørensen, født d. 13.-3.-1937, datter af Ejner Sørensen, Mogenstrup.L.I.P. er graver ved Frederiks Kirke.B.J.P. er medlem af Frederiks-



-119-Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-10.-1961 fra Anton Mogensen, han havde først forpagtet den i en periode fra 1.-4.-1959 til overtagelsen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 368.000. Areal 38 ha., 1 ha. er uopdyrket.Stuehuset er opført ca. 1900 og sidst restaureret 1980, driftsbygningerne er opført 1968 efter en brand, der er en løsdriftstald. Gården drives med en kvægproduktion på 45 malkekøer samt 70 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og 2 markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HAVREDALSVEJ 7, "HEDEGÅRDEN", TREHUSE MARK, 8800 VIBORG, tlf. 06-661522.ANDERS BILLE OLSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1915, søn af Sten Bille Olsen, Nipgård, gift med Karla Mathilde Bitch, født d. 23.- 3.-1935, datter af Ejner Bitch, Frederiks.K.O. driver Hedegårdens Gartneri med salg af blomster og biodynamiske grøntsager.A.B.O. overtog gården d. 1.-10.-1944 fra Jens Sloth.Matr. nr. 2c. Areal 20 ha., 12 ha. er frasolgt i 1958 og resten af jorden er bort- forpagtet.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1977, udhusene er opført 1900 og stald restaureret 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og grøntsager, som sælges fra eget udsalg, der er et markvandingsanlæg til 5 tdr.f land. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HAVREDALSVEJ 13, "NYVANG", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06- 661581.KARL BILLE OLSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1922, søn af Sten Bille Olsen, Nipgård, gift med Ninna Sørensen, født d. 12.-9.-1926, datter af Søren Sørensen, Silkeborg.K.B.O. har arbejdet som handelsrejsende, men er nu gået på efterløn. Han overtog gården d. 1.-11.-1943 fra Per Jensen.Matr. nr. 3c. Ejendomsskyld 610.000.Grundskyld 120.500. Areal 12,3 ha.Hele ejendommen, incl. stuehuset, er opført efter en brand i 1952. Jorden er bort- forpagtet. Der er kontrakt med Jydske Kalkværker om udvinding af grus.HVAMVEJ 4, "SJØRUP VESTERGÅRD", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-667361. NIELS JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1944, søn af Karl Jørgensen, Jegstrup, gift med Iris Christiansen, født d. 20.-4.-1949, datter af Helge Christiansen, Læsø.I.J. er landpost.N.J.J. overtog gården d. 17.-7.-1973 fra en svoger, Jens Martin Hedegaard. Gården har været i slægtens eje siden 1918.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 450.000. Areal 44 ha., heraf



-120- tilkøbt 21 ha. og der er 0,5 ha. uopdyrket.Stuehuset er opført 1888 og restaureret flere gange, lade og garagebygning er opført 1888, stald 1957 og moderniseret 1976, ny stald opført 1966 ændret til maskinhus 1984, ungdyrstald og foderrum 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + ca. 50 stk. opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HØG1LDVEJ 5, GRØNHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661230.KNUD LARSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1934, søn af Kristen Larsen, Karup, gift med Magda Kristine Vestergaard, født d. 9.-11.-1935, datter af Kresten Vestergaard, Sparkær.K.L. er formand for D.L.G. Thorning og medlem af D.L.G.s repræsentantskab. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Åge Andersen. Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 146.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. plantage og der er 20 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1986, udbygningerne er opført 1928, stalde 1964, 1969, 1973 og 1976, en lade 1977 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på ca. 110 søer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler til fabrik. Der findes 4 traktorer og plansilo med tørreri. Der er ansat 1 fast medhjælp. Ejendommen drives i samdrift med Benslehøjvej 2, Frederiks.

beplantning.

HØGILDVEJ 7, "HØHERSMINDE", GRØNHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-661121.VAGN RICHARD JENSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1937, søn af Niels Christian Jensen, Fallesgårde.V.R.J. overtog gården d. 11.-6.- 1965 fra sin far, Niels Christian Jensen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 615.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 16 ha. og der er 4 ha. skov ogStuehuset er opført 1953, svinestald og kostald 1972 genopført efter en brand, lade opført 1976, hønse- og opladsrum 1949 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + 80 stk. opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en svineproduktion på 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-121-HØGILDVE3 9, "BROAGERGÅRD", GR0NH03, 7470 KARUP, tlf. 06- 661104.THUE CHRISTIAN 3ENSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1928, søn af Niels Christian 3ensen, Grønhøj, gift med Anny Nygaard, født d. 2.-1.-1938, datter af Laust Nygaard, Vester Assels.T.C.3. overtog gården d. 15.-3.- 1959 fra Niels Andreas 3ensen. Matr. nr. 3d. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 227.600. A- real 40 ha., heraf 13 ha. plantage og hede og der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1913 og moderniseret 1984, driftsbygningerne er opført 1913 lade 1951, kostald 1960 og 1974 samt maskinhus 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + 90 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og 1 plansilo incl. tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HØGILDVE3 17, "REBIS ØSTERGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07101338.SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1944, søn af Ejner Nielsen, Karup. S.AA.N. overtog gården d. 1.-7.1967 fra sin far, Ejner Nielsen, som overtog gården i 1928, da jorden endnu var hede.Matr. nr. lo. Areal 59 ha., heraf 4 ha. plantage.Stuehuset er opført 1929, lade 1960, kostald genopført efter brand 1972 og maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + 110 stk. opdræt, besætningen er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik og korn. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der er 2 faste medhjælpere ansat på gården. Ejendommen drives sammen med Rørgårdsvej 6.HØGILDVE3 25, "LANGAGERGÅRD", HØGILD, 7470 KARUP, tlf. 07-101352.CHARLES MARK, gårdejer, født d. 19.-4.-1920, søn af Mikkel Mark, 0. Assels, gift med Else Marie Poulsen, født d. 5.-6.-1925, datter af Poul Møller Poulsen, Hesterørodde, 0. Assels.C.M. har været sognefoged, medlem af Sognerådet i Vroue-Re- sen Kommune, i bestyrelsen for Viborg og Omegns Kvægavlsfor-ening og medstifter af Here- fordforeningen. Han overtog gården d. 11.-6.-1955 fra E. Hedegaard.Matr. nr. 3a 6n. Grundskyld 1.150.000. Areal 87 ha., heraf 4 ha. skov og 4 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1905 og sidst restaureret 1971, kostald opført 1958 og ændret til løsdriftstald i 1969 og en ny løsdriftstald 1981. Gården drives med en ammekobesæt- ning på 44 køer + opdræt, ialt 110 stk. Besætningen er en stambogsført Herefordbesætning, der sælges udelukkende avlsdyr i både ind- og udland. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og kartofler til industri. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Der eh ansat 1 fast medhjælp på gården og desuden bruges der maskinstation til høst. C.M. modtog i 1956/57 Hedeselskabets



-122- sølvbæger for opdyrkning af 38 ha. hede, i 1968 modtog han Jyske Landboforeningers sølvmedalje for landboflid.HØGILDVEJ 55, "BIRTHESMINDE", 7470 KARUP, tlf. 07-101021. NIELS OVE NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1936, søn af Arthur Nielsen, Karup, gift med Inger Madsen, født d. 17.-11.-1948, datter af Møller Madsen, Hvornum. N.O.N. overtog gården d. 1.-5.- 1967 fra sin far, Arthur Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1911.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 231.700. Areal 42 ha., heraf 3-4 ha. plantage og læhegn.Stuehuset er opført før 1900, men er moderniseret flere gange, kostalden er opført 1932 og ombygget 1964, lade opført 1933, maskinhus 1975 og staklade 1973. Gården drives med en kvægbesætning på 26 køer, kalvene sælges som spædekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg samt plansilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

ejendommen har gennemgået flere forandringer sidst i 1970. Jorden er lejet ud.

JOHS. JENSENS VEJ 15, "SKOVLUND", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661137.HENRY PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1916, søn af Mads Peder Pedersen, gift med Mette Pedersen, født d. 6.-9.-1917, datter af Laust Peder Pedersen, Agerskov.H.P. overtog gården d. 25.-7.-1940 fra Johannes Bertel.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 720.000. Areal 13 ha.Hele ejendommen er opført 1888 og forbedringer gennem tiderne,
JOHS. JENSENS VEJ, 18, "LYNGBYGÄRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06- 661775.TAGE BITSCH, gårdejer, født d. 27.-11.-1959, søn af Johan Bitsch, Lyngbygård, Frederiks.T.B. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra sin far, Johan Bitsch, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1857, da gården blev bygget af Frederik Bitsch.Matr. nr. 6b. Ejendomsskyld 980.000. Areal 15 ha. og der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1960, kostald 1960 og senere ombygget og moderniseret sidst i 1987, lade opført 1965 og senere ombygget, svinestald 1972 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 25 stk. malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen består af 14 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg samt plansilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



JOHS. JENSENS VEJ 47, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661352. ANNA MARIA MAJGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 20.-12.- 1944, datter af Ejner Bertel, Karup, gift med Kaj Benny Majgaard Jensen, født d. 18.-9.-1939, søn af Jens Peder Majgaard Jensen. K.B.M.J. er specialarbejder.A.M.M.J. er rengøringsassistent. Hun overtog gården d. 1.-3.-1981 fra sin far, Ejner Bertel, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1924, gården er opført 1866. Matr. nr. 9c. Ejendomsskyld 480.000. Areal 14 ha., heraf 0,5 ha. skov og der er 9 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1920 og senere restaureret, driftsbygningerne er opført 1920 og der er senere kommet tilbygninger. Gården drives som alsidigt landbrug med 3 am- mekøer, 10 moderfår og 15 Angorakaniner. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. JOHS. JENSENS VEJ 51, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661287. OTTO GRANDT, gårdejer, er født d. 21.-1.-1948, søn af Svend Grandt, Frederikshavn, gift med Jytte Nielsen, født d. 25.-3.-1954, datter af Adolf Nielsen, Skagen. O.G. overtog gården d. 1.-8.-1981 fra D.L.R.Matr. nr. lOd. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført 1916 og moderniseret 1976, staldbygningerne opført 1976. Gården drivesmed en svineproduktion på 40 søer, en del af grisene opfedes og resten sælges som torvegrise. Der drives stutteri med 5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives sammen med Tinghøjvej 24, Frederiks.JOHS. JENSENS VEJ 53, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661849.ARNE JAN GRØNKJÆR PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1955, søn af Henrik Holger Aksel Pedersen, Grauballe, gift med Jytte Hansen, født d. 10.-8.-1952, datter af Arne Hansen, Hillerød.J.G.P. er specialarbejder.A.J.G.P. er i bestyrelsen for Venstre Vælgerforeningen i Frederiks. Han overtog gården i 1981 fra Niels Verner Jensen.Matr. nr. 12c. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 285.000. Areal 40 ha., heraf 5 ha. eng og plantage.Stuehuset er opført 1971, svinestaldene opført 1979 og ombygget 1985. Gården dri-



-124- ves med en svineproduktion på 165 søer, der sælges ca. 3.200 torvegrise årligt. Besætningen deltager i fodringsforsøg for De rullende Afprøvninger, forsøgene er 3-årige, deltager desuden i markstyring og udvidet E-kontrol med sygdomsregistrering. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat en deltids medhjælp.KARUPHØJVEJ 3, "SKELHØJEGÅRD", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-662271. SVEND OLE NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1955, søn af Otto Nielsen, Skelhøje, gift med Tove Østergaard, født d. 28.-1.-1962, datter af Keld Østergaard, Årestrup. T.N. er husassistent på Karup Plejehjem.S.O.N. er oversergent. Han overtog gården d. 15.-8.-1986 fra sin far, Otto Nielsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1866, gården er sandsynligvis opført 1866.Matr. nr. 3d. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1907 og senere moderniseret, lade opført 1866, stald 1958 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 13 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.KARUPHØJVEJ 4, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661587. KARLO NIELSEN, født d. 27.-4.- 1915, søn af Kristiane og Svend Nielsen, Skelhøje, gift med Louise Nielsen, født d. 16.-4.-1916, datter af Jørgine og Juels Nielsen, Sjørup.K.N. overtog gården d. 1.-10.-1941 fra brødrene Alfred og Viggo Bertel. På dette tidspunkt kostede gården 26.600 og ejendomsskylden var 9.000. Gården blev grundlagt i 1882, i 1892 blev der bygget stuehus af kampesten, som der var nok af i marken. Matr. nr. 2einu 4bj. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 194.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er opført 1951, lade 1947, kostald udvidet 1949, roehus, ensilagerum, maskinhus opført 1966 og svinestald 1972. Gården drives med en kvægbesætning af RDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. KARUPHØJVEJ 5, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661536. VAGN OSVALD NIELSEN, gårde-

Matr. nr. 2b Trehuse. Ejendomsskyld 690.000.

jer, tødt d. sønKristian Nielsen, Skelhøje, gift med Gerda Tougaard Tind, født d. 14.-7.-1929, datter af Mourits Tind, Vinkel.G.T.N. er syerske.V.O.N. er bestyrelsesmedlem i Skelhøje Privatskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1950 fra sin far, Kristian Nielsen.Areal 16 ha.



-125-Stuehuset er opført 1890 og sidst restaureret 1967, lade opført 1890 og senere ændret til siloer og goldsøer, kostald opført 1956 med tilbygning 1966 og maskinhus opført 1970. Gården drives med en svineproduktion bestående af ca. 20 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KARUPHØJVEJ 7, SKELHØJE, 7470 KARUP, tlf. 06-661615. PALLE GERT SIMONSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1951, søn af Jens Simonsen, Tune, gift med Ellen Brunbjerg Jensen, født d. 27.-12.-1950, datter af Peter Brunbjerg Jensen, Munklinde.E.B.S. er socialpædagog.P.G.S. er skovarbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Bjarne Bak.Matr. nr. 2d. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 108.100. A- real 11 ha.Stuehuset er opført 1904 og moderniseret flere gange. Udbygningerne er opført ca. 1904, der er senere foretaget ændringer og forbedringer. Der drives biavl fra ejendommen, for tiden 11 stader, avlen påtænkes udvidet. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der findes 1 traktor og plansilo med tørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. KARUPHØJVEJ 9, "KARUPHØJ- GÅRD", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-361526.NINNA OG KAJ AAGE BRÄU- NER, gårdejere.N.B. og K.AA.B. er søskende, deres forældre var Maren B. og Anders P. Bråuner, Skelhøje. K.AA.B. er født d. 25.-6.-1931 og gift med Lissy Troisen, født d. 30.-4.-1934, datter af Peter Troisen, Munklinde. K.AA.B. er domsmand ved Kjellerup Ret. Han overtog gården d. 1.-5.-1962sammen med søsteren Ninna Bräuner fra deres far, Anders P. Bräuner. De nuværende ejere er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1878. Ejendommen blev opført af Philip Frederik Bråuner, som opdyrkede ca. 200 tdr. land hede.Matr. nr. Ib. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 21,5 ha.Stuehuset er opført 1894 og tilbygget 1926 og senere moderniseret, svinestald opført 1912 og ombygget 1968, lade ombygget 1952 og delvis ændret til goldsostald 1969, kostald ombygget 1954 og senere ændret til søer i 1970, maskinhus opført 1976. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, der opfedes ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere, 2 specialplove der bruges til piøjesport, 2 selvkørende specialsåmaskiner, 1 gastæt silo og halmfyr. Der drives en del maskinstation arbejde fra gården, især med mejetærskning og sprøjtning.



-126-KARUPHØJVEJ 11, FREDERIKS, 8800 VIBORG, tlf. 06-661594.INGVAR SØRENSEN POST, gårdejer, født d. 23.-4.-1919, søn af Søren Sørensen Post, Almind, gift med Rigmor Jensen, født d. 27.-7.-1916, datter af Mads Jensen, Fallesgårde.I.S.P. overtog gården d. 1.-4.-1945 fra Anders Laier, som opførte ejendommen som statshusmandsbrug i 1924. Ejendommen er oprindelig udstykket fra Frederiks Præstegård.Matr. nr. lak. Ejendomsskyld 550.000. Areal 11 ha.Alle bygningerne er opført 1924 og forbedret senere. Gården drives udelukken med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor og gården drives uden fremmed arbejdskraft.LYSGÅRDVEJ 46, "SKOVMOSEGÅRD", SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-661576. POUL BØNSØE VINKLER, konservator, født d. 23.-3.-1943, søn af Ove Vinkler, Skelhøje, gift med Karen Sørensen, født d. 10.-11.-1946, datter af fiskeskipper Arne Sørensen.K.V. er fritidspædagog.P.B.V. er konservator. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far, Ove Vinkler, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 222.000. Areal 25 ha., heraf 15 ha. plantage og mose.Stuehuset er opført 1924 og restaureret flere gange, driftsbygningerne opført før 1920 og senere restaureret, maskinhus opført 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 2 vandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.MØNSTEDVEJ 31, "SØNDERGÅRD", TOHUSE, 7470 KARUP, tlf. 06- 661269.ERIK LAJER, gårdejer, født d. 18.-3.-1927, søn af Andreas - Lajer, Tohuse.E.L. overtog gården d. 28.-5.-1964 fra sin far, Andreas Lajer.Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 102.000. A- real 29 ha., heraf 2 ha. skov og 9 ha. er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1923, ejendommen er opført 1923, lade tilbygget 1947, staklade opført 1962 og svinestald 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 6 køer + opdræt, alle af racen RDM, svineproduktionen er på 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MØNSTEDVEJ 32, 7470 KARUP, tlf. 06-661264.HENNING KRATH, gårdejer, født d. 23.-4.-1928, søn af Thomas Krath, Karup, gift med Karen Marie Lassen, født d. 21.-10.-1929, datter af Kathrine og Niels Lassen, Klejtrup.K.M.K. er deltids fabriksarbejder.H.K. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra sin far, Thomas Krath, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 550.000. grundskyld 152.100. Areal 18,2 ha.Stuehuset er opført 1891 og senere moderniseret, driftsbygningerne er opført 1960- 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 15 køer + op-



-127- dræt. Desuden er der en «vineproduktion på ca. 65 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og pirøilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. , ,MØNSTEDVEJ 37, "TOHUffiGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 06-662290.RITA LAURSEN og TAG^/JHRISTENSEN, gårdejere.R.L. er født d. 8.-3.-1936 ©g T.T. d. 2.-5.-1937, datter og søn af Ejner Christensen, Karup.R.L. og T.C. overtog gården d. 1.-10.-1983 fra deres far, Ejner Christensen, de er 3. generation på gården.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 195.000. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1928 og tilbygget 1983, de første bygninger er opført før 1900, der er senere foretaget ændringer og tilbygninger, maskinhus 1960, hønsehus 1965 og staklade 1972. Gården drives med en ammekobesætning på 12 stk. Hereford og Limousine. Desuden er der en svineproduktion på 8 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.MØNSTEDVEJ 46, TOHUSE, 7470 KARUP, tlf. 06-661993.INGVARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1956, søn af Otto Thorvald Pedersen, Vildbjerg, gift med Jytte Lund Jensen, født d. 23.-8.-1956, datter af Viggo Lund Jensen, Herning.I.P. overtog gården d. 1.-6.-1978 fra Henning Johannesen.Matr. nr. 2f. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 151.000. A- real 23 ha., heraf 2 ha. skov og hede og der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1959 og senere restaureret, stald og lade opført 1959, kostald 1979, maskinhus 1980 og ungdyrstald 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MØNSTEDVEJ 52, TOHUSE, 7470 KARUP, tlf. 06-661260. KRISTIAN BÄRTEL, gårdejer, født d. 22.-6.-1934, søn af Johannes Bärtel.K.B. overtog gården d. 1.-3.-1961 fra sin far, Johannes Bärtel. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 260.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er 7 ha. i forpagtning. Stuehuset og driftsbygningerne er genopført efter brand sidst i 1930'erne, desuden er der enstaklade opført 1982 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der ca. 50 slagtesvin. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



NYGÅRDSVE3 3, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661097. NIELS 3. NYRUP, gårdejer, født d. 24.-8.-1921, søn af Anders Nyrup, Thorning Vestermark, gift med Anna Helene Pedersen, født d. 11.-11.-1925, datter af Mads Pedersen, Thorning Vestermark. N.3.N. overtog gården d. l.-ll.- 1948 fra Karl Bitch.Matr. nr. lam. Ejendomsskyld 850.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført 1932 og siden moderniseret, avlsbygningerne op
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ført 1932, maskinhus og garage 1953, hele ejendommen er moderniseret flere gange sidst i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NYGÅRDSVE3 4, "NYGÅRD", SKELH03E, 8800 VIBORG, tlf. 06-661519.3OHS MARKUS BRÄUNER, gårdejer, født d. 15.-6.-1927, søn af Anders Peter Bräu- ner, Skelhøje, gift med Gudrun Kristensen, født d. 8.-5.-1933, datter af Kristen Kristensen, Bording.G.B. er damefrisør.3.M.B. overtog gården i 1954 fra Frederik Bräuner, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er opført i 1913 af Frederik Bräuner.Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført 1913, avlsbygningerne 1913, stald 1966 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo med tørringsanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RØRGÅRDSVE3 6, 7470 KARUP.SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1944, søn af Ejner Nielsen, Karup.S.AA.N. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin søster Ketty Nielsen.Matr. nr. 5b. Areal 21 ha.Der er ingen bygninger på ejendommen, den drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn og roer. Ejendommen drives fra Høgildvej 17.SANGILDVE3 10, "MA3LUND", 7470 KARUP, tlf. 07-102032. KNUD MADSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1953, søn af Niels Madsen, Vejen, gift med Elin Nielsen, født d. 15.-1.-1956, datter af Verner Nielsen, Viborg.E.M. er deltids kantinemedhjælper.K.M. er i bestyrelsen for Unge Landmænd, medstifter af Dansk Fiberindustri i Karup. Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Villy Majlund Mikkelsen.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 145.200. Areal 35 ha., heraf 10 ha. skov, eng og hede.Stuehuset er opført 1750 og restaureret flere gange siden, driftsbygningerne opført



-129- august 1959 efter en brand, de er udvidet 1979/80 og i 1983. Gården drives med en svineproduktion på 100 SPF-søer, smågrisene sælges som torvegrise. Desuden er der 60 moderfår + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, spindhør, ærter og rug. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SJØRUPVEJ 57, "S ELSHØJGÅRD", 8800 VIBORG, tlf. 06-667299. KNUD VESTERGAARD, gårdejer, født d. 23.-8.-1951, søn af Henry Vestergaard, Mammen, gift med Hanne Vestergaard, født d. 2.-6.- 1952, datter af Marius Vestergaard, Liseborg, Levring.H.V. er bankassistent.K.V. er i bestyrelsen for D.L.G. Thorning og i repræsentantskabet for Randers Mejeri. Han overtog gården d. 1.-4.-1975 fra Jørgen Jensen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 600.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er 2 ha. uopdyrket jord og 15 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1986, kostald opført 1974, lade 1977, ungdyrstald 1979, kalvestald 1980, maskinhus og garage 1987. Gården drives med enkvægproduktion på 120 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der findes 5 traktorer, 1 foder tank vogn, gylletank, 2 markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SJØRUPVEJ 65, SKELHØJE, 8800 VIBORG, tlf. 06-667543. JAKOB SAABY, gårdejer, født d. 21.-2.-1924, søn af Mads Christian Saaby, Skelhøje, gift med Else Nissen, født d. 9.-4.-1929, datter af Christian Nissen, Hol- bøl.E.S. er deltid sygehjælper.J.S. overtog gården d. 1.-11.-1953 fra sin far, Mads Christian Saaby, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1862.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 300.500. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha. og senere igen 11 ha.Stuehuset er opført 1860 og senere moderniseret, avlsbygningerne opført før 1860, senere er de ombygget og moderniseret, bl.a. med lade opført 1878, svinestald 1963, kostald og maskinhus 1966. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 4 ha. er udlagt til udvinding af grus ifølge aftale med Jydske Kalkværker.SKIVEVEJ 79 "KONGENSHUS HØNSERI", GRØNHØJ, 7470 KARUP, tlf. 06-662244. KURT BOJSEN, hønseriejer, født d. 12.-6.-1948, søn af Søren M. Nielsen, Tving- strup, gift med Elke Michelberger, født d. 25.-2.-1955, datter af Richard Michelber- ger, Tyskland.K.B. overtog gården d. 20.-3.-1983.



-130-Areal 12 ha., heraf 2 ha. plantage.Stuehuset er opført 1971 og senere tilbygget, driftsbygningerne opført 1971 og i 1972-1985. Gården drives som hønseri med 71.000 æglæggende høns og 26.000 kyllinger. Hønse- og kyllingeproduktionen er fuldautomatiseret i alle led. Der findes 2 traktorer, fuldautomatisk nødstrømsanlæg til samtlige installationer samt fodersiloanlæg til 180 tons. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SKIVEVEJ 112, "PRIMÆRSTATION", 7470 KARUP, tlf. 06-661435.DANSKE SLAGTERIER, AKSELBORG, 1609 KØBENHAVN V.D.S. overtog gården d. 1.-4.-1971.Matr. nr. 11b. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 18 ha. og der er 1 ha. plantage.Bygningerne er opført 1971/72. Gården drives med en sobesætning med slagtesvin. Der findes 1 traktor, 1 gyllevogn, 2 gylletanke samt 1 generator. 6 medarbejdere er ansat.SMEDEVEJ 4, "KORSGÅRD", HAVREDAL, 7470 KARUP, tlf. 06- 661249.VILLY RASMUSSEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1932, søn af Kristian Rasmussen, Høver, gift med Grethe K. Mikkelsen, født d. 21.-6.— 1939, datter af Ejner Mikkelsen, Haxholm, Laurbjerg.N.R. er kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark og i bestyrelsen for Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra Jørgen Jørgensen.Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 361.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 18 ha. og 4 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1979, kostald 1975, øvrige driftsbygninger ombygget og moderniseret til kvægstald 1975-1981, maskinhus opført 1974 og lade 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 45 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 selvkørende finsnitter, 1 skårlægger, roeoptager med tank, 2 markvandingsanlæg, 1 gennemløbstørreri og genvindingsanlæg for varme, så stuehuset opvarmes med staldvarme. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, overkapaciteten af maskiner anvendes til maskinstationsdrift. STADIONVEJ 30, "HEDEGÅRD", HØGILD, 7470 KARUP, tlf. 07- 101050.TAGE HEDEGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1937, søn af Martinus Pedersen, Høgild, gift med Karen Merethe Gammelgaard, født d. 14.-2.-1938, datter af Anna og Jakob Gammelgaard, Feldingbjerg.K.M.P. er sygeplejerske og instruktør for Røde Kors i sundhed og sygepleje.T.H.P. er medlem af Menighedsrådet i Karup og Resen sogne og bestyrelsesmedlem af Karup Foderstofforening. Han overtog gården i 1962 fra sin far, Martinus Pedersen, som opførte gården i 1916.



-131-Matr. nr. 4c. Areal 23 ha., heraf 12 ha. plantage.Stuehuset er opført 1930 og senere restaureret, stald opført 1922 og moderniseret, lade opført 1963 og maskinhus 1957. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor.STADIONVEJ 63, "EGEGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-102068.FRANK BECH HALD, gårdejer og ingeniør, født d. 19.-5.-1943, søn af Arne Sigfred Bech Hald, Struer, gift med Lilly Madsen, født d. 20.-10.-1942, datter af Niels Christian Madsen, Struer.L.H. er ekspedient.F.B.H. er ingeniør. Han overtog gården d. 13.-9.-1985 fra Viktor Balle.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., heraf 4 ha. skov og plantage. Stuehuset er opført 1887 og moderniseret 1985 og 1986, stald opført 1900, lade 1948, staklade 1950 og maskinhus 1968. Gårdens besætning består af 4 stk. fede- kvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og tørringsanlæg til korn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STADIONVEJ 65, "MOSELUNDGÅRD", 7470 KARUP.PEDER HARRY PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1921, søn af Jens Kr. Pedersen, Høgild.P.H.P. overtog gården d. 1.-3.-1959 fra sin mor, Mette Kirstine Pedersen.Matr. nr. 3h. Areal 20 ha. Hele jordarealet er bortforpagtet. Ejendommen er opført 1960. Der er en vindmølle på ejendommen.STADIONVEJ 91, HØGILD, 7470 KARUP, tlf. 07-101260.ARTHUR LAURSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1935, søn af Kristian Laursen, Høgild, gift med Anna Marie Hansen, født d. 18.-8.- 1941, datter af Hanis Hansen, Bregnholt, Herritslev.A.L. er bestyrelsesmedlem af Karup Kartoffelmelsfabrik, medlem af Husdyrbrugudvalget for Viborg Landbrugsforening samt i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 15.-7.-1972 efter sin far Kristian Laursen, nuværende ejer er 5. generation pågården.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 236.500. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. mose og skov samt 20 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1931 og senere moderniseret, ungdyrstald opført 1911, kostald 1975 og lade 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler. Der findes 4 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. STENDALSVEJ 23, SJØRUP, 8800 VIBORG, tlf. 06-667457. SVEND AAGE MORTENSEN, landmand, født d. 10.-4.-1927, søn af Jens Christian Mortensen, Kjellerup, gift med j Ingrid Gu- diksen, født d. 5.-6.-1935, datter af Viggo Gudiksen, Hvam.S.AA.M. er efterlønsmodtager. Han overtog gården d. 22.-4.-



-132- 1952 fra Kristian Mogensen.Matr. nr. 4d. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 155.700. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Ejendommens jord er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1907 og moderniseret, driftsbygningerne opført 1904.TINGHØJVEJ 24, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661644. OTTO GRANDT, gårdejer, født d. 21.-1.-1948, søn af Svend Grandt, Frederikshavn, gift med Jytte Nielsen, født d. 25.-3.-1954, datter af Adolf Nielsen, Skagen.O.G. overtog gården d. 2.-4.-1984 fra D.L.R.Matr. nr. 2k. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 13 ha.Stuehuet er opført 1935 og moderniseret senere, driftsbygningerne opført i årene 1972-1977. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer, en del af grisene opfedes, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 1 gylletank. Gården drives sammen med Johs. Jensens Vej 51.TINGHØJVEJ 36, "LAIERSMIN- DE", HAVREDAL, 7470 KARUP, tlf. 06-661325.SVEND AAGE ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 17.-10.-1924, søn af Kristian Østergaard, Sunds, gift med Marie Ørskov, født d. 21.-4.-1928, datter af Kristian Ørskov, Ilskov.S.AA.Ø. overtog gården d. l.-l0.- 1953 fra Jeppe Andersen.Matr. nr. 18d. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 222.500. A- real 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført 1896 og moderniseret, driftsbygningerne er genopført efter brand i 1959, maskinhus opført 1970. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.TINGHØJVEJ 43, ÅRESTRUP, 7470 KARUP, tlf. 06-662073.INGEMANN OVERGÅ ARD, gårdejer, født d. 13.-9.-1928, søn af Aage Overgaard, Horn Mark, gift med Oda Jensen, født d. 15.-10.-1933, datter af Kristian Jensen, Gjessø.I.O. overtog gården d. 2.-7.-1987 fra Keld Østergaard.Matr. nr. le. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 239.200. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov og 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1906 og restaureret flere gange, udbygningerne er genopført efter en brand i 1906, maskinhus opført 1964, kostald 1966, svinestald 1974 og garagebygning moderniseret 1974. Gården drives med en kvægbesætning på 28 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg, korntørreri og genvindingsanlæg for varme.



TINGHØJVEJ 53, "PILEGÅRDEN", ÅRESTRUP, 7470 KARUP, tlf. 06-661591.JØRGEN LINDBERG, gårdejer, født d. 20.-12.-1964, søn af Erik Lindberg, Kjellerup, gift med Tina Kjær Hansen, født d. 11.-9.-1965, datter af Teddy Kjær Hansen. J.L. overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Torben Frank Hansen.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 150.000. A- real 38 ha., heraf 11 ha. skov.
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Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1984, ældre driftsbygninger er opført 1937, slagtesvinestald 1969, kartoffelhus 1976, maskinhus 1977, fare- og drægtighedsstald 1978 og fravænningsstald i den gamle kostald 1988. Gården drives med en svineproduktion på 88 søer, slagtesvinestalden har plads til 220 slagtesvin af gangen. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kommen, maltbyg, ærter, industrikartofler og frøgræs. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varme fra flisfyr, flisfyr og varme i alle staldbygninger incl. kartoffelhus. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. TREHUSEVEJ 2, "VESTER SKOVGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661336.GUNNAR JENSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1930, søn af Peter Jensen, Trehuse, gift med Ella Krogsdal, født d. 3.-7.-1928, datter af Jensine og Jens Krogsdal, Tange.G.J. har været i bestyrelsen for Frederiks Mejeri, for Frederiks Lokalforening, for Andelskassen i Frederiks og for Fællesbageriet i Viborg. Han overtog gården i 1957 fra sin far, Peter Jensen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 170.000. Areal 18,3 ha. og der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført 1860-1870, driftsbygningerne opført 1920 med tilbygning af svinestald 1953, kostald moderniseret 1976/77, rundbuehal til ungdyr i 1978 og maskinhus 1979. Gården drives som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 34 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 140 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejet. Der er udvundet grus af ca. 13 ha. gennem de sidste 13 år, således at arealet er reetableret efter udgravningen. Desuden er der en fredet gravhøj beliggende på gårdens sydvestlige del.



TREHUSEVEJ 11, "DALGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661821.ERIK FREDERIK BITSCH, gårdejer, født d. 28.-4.-1951, søn af Johan Bitsch, Lyngbygård, Frederiks, gift med Karen Ingrid Pedersen, født d. 5.-8.-1953, datter af Hans Peder Pedersen, Malle.K.I.B. er sygehjælper.E.F.B. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Søren Andreasen, som købte ejendommen i 1937 af Aage Bråu- ner, som var E.F.B.s morfar. Matr. nr. le. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 180.000. Areal
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17 ha. og der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret, driftsbygningerne er genopbygget efter brand i 1935, derefter er der opført en rundbuestald i 1976 og 1979, disse byggerier er includerede lade og maskinhus. Gården drives med en kvægbesætning på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 2 markvandingsanlæg og 1 gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ULVEDALSVEJ 2B, "HOLMEGÅRD", HAVREDAL, 7470 KARUP, tlf. 06-662172.OVE TORBEN HANSEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1955, søn af Knud Marius Hansen, Ans, gift med Åse Hartvigsen, født d. 28.-1.-1961, datter af Åge Hartvigsen, Frau- sing.Å.H. er sygehjælper på Engesvang Plejehjem.O.T.H. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Oda Thomsen, Frederiks.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 236.900. Areal 26 ha., heraf 0,5 ha. plantage og der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1898 og sidst moderniseret i 1985, driftsbygningerne er opført 1880, men totalt moderniseret i 1987, de blev da indrettet til svin og maskinhus opført 1974. Gården drives med en SPF-svineproduktion bestående af 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. ULVEDALSVEJ 26, HAVREDAL, 7470 KARUP, tlf. 06-661372. LEIF KUHR SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1943, søn af Frederik Kuhr Sørensen, Karup, gift med Tove Birgit Nyrup, født d. 14.-11.-1946, datter af Niels Johannes Nyrup, Frederiks. L.K.S. er bestyrelsesmedlem for Karup iLokalhistorie. <Han overtog gården d. 1.-2.-1968 fra Egon Nørgaard.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 198.000. A-real 25 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført 1904 efter en brand og sidst moderniseret 1985, stald opført før 1900, lade og ny stald 1971, maskinhus 1975 og ny lade 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-135-UHREVEJ 41, 7470 KARUP, tlf. 07-101735.HOLGER JENSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1936, søn af Anton Jensen, Karup, gift med Tove Nielsen, født d. 14.-2.-1942.T.J. er rengøringsassistent på Flyvestation Karup.H.J. overtog gården d. 1.-2.-1972 fra sin far, Anton Jensen.Matr. nr. 2d Uhre. Ejendomsskyld 930.000. Areal 63 ha., heraf 10 uopdyrket skov og hede.Stuehuset er opført 1922 efter en brand, det er tilbygget 1971, driftsbygningerne er opført 1900, kartoffelkælder 1963 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 17 malkekøer + opdræt, incl. fedekalve, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik samt korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og plansilo med korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.UHREVEJ 54, "ELMEGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101097. AAGE ROBERT ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1934, søn af Anne Marie og Jens Andersen, Karup Mark, gift med Anna Pape Philbert, født d. 26.-2.-1940, datter af Jenny Pape og Niels Marinus Philbert, Karup.AA.R.A. overtog gården d. 1.-9.- 1962 fra Niels M. og Kristian Philbert, som overtog gården fra forældrene i 1936.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 119 ha., heraf 44 ha. skov, hede og mose.Stuehuset er opført 1875 og sidst moderniseret 1984, driftsbygningerne opført 1914, kostald ændret 1975, lade opført 1917, heste- og svinestald 1920. Gården drives med en kvægproduktion på 32 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til Karup Kartoffelmelsfabrik. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeltankmaskine og plansilo med korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.UHREVEJ 58, "NYGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101528.GUNNAR EMIL NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1933, søn af Aage Nielsen, Isenvad, gift med Ida Krogh Larsen, født d. 14.-10.-1933, datter af Jens Peter Larsen, Karup.G.E.N. er byrådsmedlem i Karup Kommune, tidligere medlem af Haderup Landofor- ening og i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin svigerfar, Jens Peter Larsen, som byggede gården i 1927, da ejendommen blev udstykket fra Over Uhregård.Matr. nr. le. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 17 ha. hede, 5 ha. er eng og hede samt forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1927 og gennem moderniseret 1971, driftsbygningerne er opført 1927 med tilbygning af svinestald 1966, maskinhus opført 1968, kostald udvidet og moderniseret 1974, lade ændret til plansilo og staklade opført 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer, der leveres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, 1 læggemaskine, markvandingsanlæg samt plansilo med korntørringsanlæg og genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælp.



UHREVEJ 74-76, 7470 KARUP, tlf. 07-101135.KARLO og SØREN RASMUSSEN, gårdejere.S.R. er født d. 12.-3.-1930 og K.R. er født d. 28.-8.-1936, begge sønner af Karl Rasmussen, Karup.K.R. er gift med Else Skaarup, født d. 2.-7.-1943, datter af Aksel Skaarup, Bjerget, Frøstrup. E.R. er medlem af Karup Skolenævn og Skolekommission.K.R. og S.R. overtog gården i 1966 fra deres far, Karl Rasmussen.
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Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 283.000. Areal 63 ha., heraf 3 ha. skov og der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1978, staldbygningerne 1952, 1964 og 1976, lade ombygget 1976 til foder- og silohus, maskinhus opført 1963 og 1984, kartoffelhus opført 1958 og 1974 samt svinestald 1986. I 1966 blev der opført endnu en bolig på ejendommen. Gården drives med en svineproduktion på 65 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik og spisekartofler samt ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, 2 markvandingsanlæg, gastæt silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.UHREVEJ 84, "TUSÅ NYGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101320. ANDERS KRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1921, søn af Kristian Møller Rasmussen, gift med Mette Kristine Aagaard Kristensen, født d. 15.-4.-1919, datter af Marius Aagaard Kristensen, Stubkjær.A.K.R. overtog gården d. 1.-4.-1944 fra Martin Troelsen.Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 194.100. Areal 49 ha., heraf 12 ha. skov og 2 ha. eng og der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1921, moderniseret og tilbygget 1969, kostald opført 1921 med tilbygning af svinestald 1968, lade opført 1922-24, staklade 1960, maskinhus og hønsehus 1946, nyt maskinhus 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 25 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler til fabrik. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffel- og roeoptager med tank, 2 markvandingsanlæg samt portionstørreri. Der forefindes et mindre savværk på ejendommen, det anvendes kun til eget brug. Der er 1 fast medhjælp ansat.VALLERBÆKVEJ 13, 7470 KARUP, tlf. 07-101648.ANTON ANDREASEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1946, søn af Ejner Andreasen, Karup, gift med Lene Jensen, født d. 25.-12.-1948, datter af Henry Valdemar Jensen, Holstebro.L.A. er advokatsekretær.



-137-A.A. er handelsmand med kreaturer og heste. Han overtog gården d. 1.-12.-1974 fra sin far, Ejner Andreasen. Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 730.000. Areal 24 ha., heraf 4 ha. eng og der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret 1986, avlsbygningerne er opført 1911, svinestald 1975 og hestestald 1976. Ejendommen drives med en fedekvægbe- sætning af blandet race, en svineproduktion på 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden opdrættes der travheste, hvoraf der er 5-10 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler til fabrik. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og varmepumpe fra stalden til opvarmning af beboelsen. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VALLERBÆKVEJ 34, 7470 KARUP, tlf. 07-101662.ANNA THOMASSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1919, datter af Anders Jakobsen, Sdr. Resen, gift med Thomas Thomassen.T.T. døde i juni 1981, han overtog gården d. 1.-8.-1944 fra Viggo Christensen. A.T. overtog gården ved sin mands død i 1981.Matr. nr. 3f. Ejendomsskyld 400.000.Grundskyld 64.800. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er ca. 8 ha. uopdyrket hede og mose.Samlede bygninger er opført 1935 i forbindelse med udstykning af ejendommen. Gården drives med 2 køer og fedekvæg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. VALLENBÆKVEJ 36, "KRONBORGGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07101301.ERIK BRANDSTRUP, gårdejer, født d. 1.-10.-1949, søn af Niels Brandstrup, Karup.E.B. overtog gården d. 1.-11.-1982 fra sin far, Niels Brandstrup. Matr. nr. 5. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 236.500. Areal 41 ha., heraf 6 ha. plantage og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1960, stald og lade 1916 og senere tilbygget i 1979, maskinhus opført 1975/76. Gården drives med en kvægproduktion på 36 malkekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VALLERBÆKVEJ 62, "HJORTHØJGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07- 101547.JENS A. HANSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1940, søn af Jens Kr. Møller Hansen, gift med Maria Karoline Christensen, født d. 6.-5.-1944, datter af Hans Jørgen Christensen.M.K.H. er rengøringsassistent.J.A.H. er SAS-portør. Han har overtaget gården fra sin far, Jens Kr. Møl-



-138- ler Hansen.Matr. nr. 2å 3n m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 89.500. Areal 16,3 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Hele ejendommen er opført 1934.VALLERBÆKVEJ 63, "SKOVBAKKEN", 7470 KARUP.HARALD DALGAARD, gårdejer, født d. 11.-3.-1931, søn af Valde- mår Dalgaard, Overfeldborg, gift med Inger Kirstine Madsen, født d. 19.-1.-1938, datter af Charles Madsen, Tebstrup.H.D. har været på Kalø Landbrugsskole, været i bestyrelsen for Foreningen af unge Landmænd, formand for Husmandsforeningen, i bestyrelsen for Karup Mejeri. Foto: Kastrup Luftfoto.Han overtog gården d. 11.-6.-1956 fra Hans og Magda Christensen.Matr. nr. 7f Vallerbæk. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 254.100. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 29,5 ha., der er ca. 12 ha. skov og 4 ha. eng.Gården er totalt ombygget i årene 1968-1985. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, kartofler, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 kartoffeloptager, plantørringsanlæg, markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VALLERBÆKVEJ 65, "ENGBJERGGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101306.JENS KARL ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1928, søn af Jens Andersen, Nygård, Karup, gift med Marie Jensine Christensen, født d. 26.-12.-1925, datter af Jens Christensen, Høgild.J.K.A. overtog gården d. 1.-5.-1957 fra Frederik Jensen.Matr. nr. 5ø. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 250.700. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 4 ha. skov og hede samt 7 ha. eng.Stuehuset er fra før 1900 og ombygget i 1972, driftsbygningerne er opført før 1900 og senere moderniseret, ny kostald opført 1967, der er senere foretaget ændringer. Gården drives som et alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik. Der findes 2 traktorer og korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

forpagtning.

VALLERBÆKVEJ 71, "DAMHOLT", 7470 KARUP, tlf. 07-101667. GUNNAR DAMHOLT NIELSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1939, søn af Mikkel Christian Nielsen, Karup.G.D.N. overtog gården d. l.-l.- 1969 fra sin far, Mikkel Christian Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 8i m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 86.500. A- real 21 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. eng og 6 ha. er i



-139-Stuehuset er opført 1936, kostald og lade 1938, kostald moderniseret 1978-1982, staklade opført 1980, desuden er der en aftægtsbolig til ejendommen, den er beliggende Vallerbækvej 64. Gården drives med en kvægbesætning på 28 malkekøer + opdræt, der opfedes dog ingen kalve, hele besætningen er af racen, Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær til selvpluk. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VALLERBÆKVEJ 72, "ÅLYKKE", 7470 KARUP, tlf. 07-101307. IVAN FLEMMING RASMUSSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1941, søn af Jensine og Christian Rasmussen, gift med Lissi Birte Bråuner, født d. 28.-9.-1941, datter af Ellen og Sigfred Bråuner, Frederiks. L.B.R. er ansat på Karup Plejehjem.I.F.R. er kommunalbestyrelsesmedlem i Karup Kommune, formand for teknisk udvalg. Han overtog gården d. 1.-3.-1964 fra faderen, Chr. Rasmussen.Matr. nr. 31 Vallerbæk by m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 189.200. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1,5 ha. plantage og ca. 2 ha. mose samt forpag- tet 15 ha.Stuehuset er opført 1920 og ombygget 1964, nuværende løsdriftstald opført 1966 og ombygget til sengebåse 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kartofler til fabrik og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og halmfyr.

Foto: Kastrup Luftfoto.1915, da jorden blev udstykket fra Vallebækgård.Matr. nr. 2i. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov og 4

VALLERBÆKVEJ 78, "SORTHØJGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07- 102158.VILLY PEDERSEN, født d. 6.-3.- 1926, søn af Kristine og Frederik Pedersen, Karup, gift med Karin Elly Siig, født d. 19.-3.-1937, datter af Ella Valborg og Niels Edvard Siig, Frederiks.K.E.P. er fabriksarbejder.V.P. er medarbejder på et dambrug. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sin far, Frederik Pedersen, som byggede gården iha. eng. Ca. 25 ha. af jorden erbortforpagtet.Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1987, udbygningerne er opført 1919 og ombygget 1963. Jorden er bortforpagtet, der findes fiskeret til Karup Å, hvortil der sælges fiskekort.



-140-VALLERBÆKVEJ 86, "NYGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101429. HELGE SERRITSLEV, gårdejer, født d. 27.-9.-1927, søn af Anton Serritslev, Nørup, gift med Bodil Pedersen, født d. 2.-2.-1929, datter af Peder Pedersen, Thorum. H.S. har været medlem af kommunalbestyrelsen i Karup Kommune i 8 år, han er formand for Viborg- Bjerringbro Jerseyforening, for Karup Foderstof- og gødningforening samt næstformand for Skolekommissionen. Han overtog gården d. 1.-4.-1954, da den blev udstykket fra Vallerbæk Søndergård.Matr. nr. lå. Arela 26 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1954 og moderniseret 1970, driftsbygningerne opført 1954 og udvidet 1963, opstart til pelseri 1966 og til dådyr i 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Desuden er der 1.500 minkavlstæver og 90 blåræveavlstæver og 12 dådyr. Der findes 2 traktorer, eget pelseri til pelsfarmen og markvandingsanlæg. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, der suppleres i spidsbelastninger. H.S. fik hæderstegn for hedeopdyrkning d. 3.-10.-1962. VALLERBÆKVEJ 89, "VALLERBÆK ØSTERGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101704.KAJ ARNFRED BRÄUNER, gårdejer, født d. 21.-7.-1943, søn af Ellen og Sigfred Bråuner, Frederiks, gift med Gurli Øster- gaard Rasmussen, født d. 9.-9.— 1942, datter af Agnes og Laurids Rasmussen.G.Ø.B. er formand for Karup Menighedsråd.K.A.B. overtog gården d. 15.-8.- 1966 fra sin svigerfar Lauridt Rasmussen, nuværende ejer er 7. generation på gården.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 221.400. Areal 66 ha., heraf 4 ha. skov og 9 ha. hede.Stuehuset er opført 1978, staldbygningerne er opført i rundbuehaller, kalvestalden opført 1970 og ombygget 1977, stald, maskinhus, lade og siloanlæg opført 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 44 malkekøer + opdræt, besætningen er af racerne RDM, SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, ærter og kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager, gylletank og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat på gården.VALLENBÆKVEJ 90, "TOFTLUND", 7470 KARUP.JONNA JENSEN, født d. 9.-12.- 1938, datter af Erling Pedersen, Ikast, lever sammen med Per Hansen, født d. 6.-6.-1946, søn af Olaf Hansen, Kerteminde.J.J. overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Inge Buchwald.



-141-Matr. nr. Ik Bøgelund. Areal 2 ha.Stuehuset er opført 1923, stald og lade 1927. På gården er der 5 får. Ejendommen har tidligere haft et jordtilliggende på 26 ha., den har gennem 20 år været udlejet som feriegård, idet arealet overvejende består af hede og skov.VALLERBÆKVEJ 93, "HEGNSGÅRDEN", 7470 KARUP, tlf. 07-101997. SVEND-ERIK BEIER, gårdejer, født d. 22.-12.-1948, søn af Karen og Andreas Beier, gift med Tove Kirstine Sander, født d. 11.-7.-1950, datter af Johanne og Frits Sander, Nørrelund, Sinding. T.B. er sygehjælper på Karup Plejehjem.S.E.B. er formand for Kontrolforeningen og kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-11.-1972 fra sin far, Andreas Beier.Matr. nr. 3d 3f 3p. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 240.600. Areal 62,8 ha., heraf tilkøbt 2,1 ha., der er 8,2 ha. skov, 9,9 ha. eng og 2 ha. hede, til gården er forpagtet 23 ha.Stuehuset er opført 1949 og moderniseret, spaltestald og lade 1974, kostald 1976, kalvestald og fyrrum 1978, maskinhus og gylletank 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer + opdræt og fedekalve, ialt 180 stk., alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og 2 markvandingsanlæg. På gården er der 1 fast medhjælp. Siden overtagelsen er der opdyrket 17 ha. hede, en kunstig sø er oprettet i forbindelse med dræning og afvanding af moseområder.VALLERBÆKVEJ 98, "BØGELUNDGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101094.NIELS KURT HAGELSKÆR NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1934, søn af Jens Christian Voer Nielsen, Karup, gift med Nina Rasmussen, født d. 21.-5.-1938, datter af Kristian Rasmussen, Gammelager, Karup.N.K.H.N. er kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 24.-12.-1968 fra sin far, Jens Christian Voer Nielsen. Gården har tidligere været fæstegård under Avnsbjerg og Herningsholm. Familien Voer fik gården første gang i 1790 og den har siden været i slægtens eje.Matr. nr. 3a 3o. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 113 ha., heraf ca. 35 ha. plantage og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og moderniseret 1974, lade opført 1800-tallet og senere ombygget, sidst i 1922, gi. stald opført 1922 er ændret til ungdyrstald 1977, svinestald opført 1930, kostald 1977 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer samt ungdyr og kalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, byg, rug og ærter. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker og del i kartoffeloptager (fælles med naboen), markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. På gården er der i fast medhjælp.



VALLERBÆKVEJ 102, "LILLE BØGELUND", 7470 KARUP, tlf. 07- 101305.KAJ WINTHER BONDE, gårdejer, født d. 6.-11.-1933, søn af Jens Bonde, Hørning, gift med Karen Margrethe Bøgelund Nielsen, født d. 30.-8.-1936, datter af Anders Nielsen, Lille Bøgelund, Karup. K.W.B. er formand for Forenin
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gen for unge Landmænd for Karup og Omegn. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sin svigerfar, Anders Nielsen, som opførte gården i 1927, da den blev udstykket fra Bøgelundgård.Matr. nr. 2g Bøgelund. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 287.000. Areal 62 ha., heraf 4 ha. eng og 4 ha. skov.Stuehuset er opført 1927, avlsbygningerne er opført 1927/28, maskinhus 1960, svinestald 1968 og staklade 1970. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, mejetærsker og kartoffeloptager er fælles med Bøgelundgård, markvandingsanlæg, portionstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Der er en aftægtsbolig til ejendommen på Vallerbækvej 121. VALLERBÆKVEJ 106, BØGELUND, 7470 KARUP, tlf. 07- 101313.RASMUS JENSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1924, søn af Jens Christian Jensen, Bøgelund, gift med Else Johansen, født d. 21.-3.-1932, datter af Aage Johansen, Assens.R.J. overtog gården d. 1.-12.-1969 fra sin far, Jens Christian Jensen. Gården blev udstykket fra Bøgelundgård 1890-1892 til Karen Marie Nielsen og Rasmus Jensen, gården blev overdragetfra Karen Marie Nielsen til Christian Jensen i 1922.Matr. nr. 1c 2d Bøgelund. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 199.800. Areal 46 ha., heraf 7 ha. skov og 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1917 og moderniseret 1976, udbygningerne er opført 1917 efter en brand, maskinhus opført 1923, hønsehus 1939, bygningerne er løbende blevet moderniseret. Gården drives med en kvægproduktion på 15 køer og 10 ungdyr, det er dels Jerseydyr og krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



VALLERBÆKVEJ 107, "VALLERBÆK SØNDERGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-102717.ALLAN MATTISON, gårdejer, født d. 18.-9.-1948, søn af John Mattison, England, gift med Do- rith Palmer Hansen, født d. 23.-4.-1949, datter af Clara Palmer Hansen.D.P.M. er pædagog.A.M. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Frede Holm Lauritsen.
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Matr. nr. la Vallerbæk by. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 244.000. Areal ca. 50 ha., heraf 6 ha. skov og 4 ha. eng, der er forpagtet ca. 5 ha.Stuehuset er opført 1900 og ombygget 1982, avlsbygningerne opført 1970 og 1974 og maskinhus 1968. Gården drives med en ammekobesætning på 100 stk. avlsdyr, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og læggekartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser og markvandingsanlæg. 1 fast medhjælp er ansat.

Foto: Kastrup Luftfoto.

VALLERBÆKVEJ 125, "GAMMEL - AGERGÅRD", BØGELUND, 7470 KARUP, tlf. 07-102290.GUNNAR BILTOFT, gårdejer, født d. 29.-1.-1946, søn William Biltoft, Vrønding, gift med Inga Jepsen, født d. 3.-6.-1948, datter af Aage Jepsen, Kørup. I.B. er medlem af Karup Skolenævn.G.B. overtog gården d. 11.-3.-1977 fra Kjeld Kristiansen.Matr. nr. 4a Bøgelund. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld600.000. Areal 93 ha., heraf 10 ha. skov og 7 ha. hede, der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1906, ældre driftsbygninger er opført 1906, kostald og lade 1977-1980 og maskinhus 1973. Gården drives med blandet landbrug med en kvægproduktion på 80 malkekøer + ca. 100 ungkreaturer. Desuden er der 200 krondyr og dådyr samt 20 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, korn, raps, ærter og hør. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 halmsnitter, 1 rundballepresser, 1 gylletank, 3 markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er der en udenlandsk praktikant hver sommer.VESTERGADE 36, 7470 KARUP, tlf. 06-661382.BENT EGON BALLE, gårdejer, født d. 14.-6.-1936, søn af Henry Balle, Karup.B.E.B. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra Laura og Viggo Berthel.Matr. nr. 4m. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 192.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1911, avlsbygningerne 1911 og løbende tilbygget, maskinhus opført 1984, stald ombygget og moderniseret samme år. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionens er på 50 slagtesvin. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-144-VESTERM ARKSVEJ 15, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661822. JØRGEN MAAGAARD, gårdejer, født d. 26.-7.-1944, søn af Henry Maagaard, Frederiks, gift med Lene Margrethe Kristiansen, født d. 19.-8.-1949, datter af Henry Kristiansen, Poulstrup.L.M.M. er uddannet sygehjælper. J.M. er medlem af Frederiks Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-4.-1976 fra sin far, Henry Maagaard.Matr. nr. 7d. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 142.300. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. skovog 23 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1880, tilbygget 1953 og moderniseret 1985, en ny udvidelse er påbegyndt 1988, lade opført 1976, kostald 1977, incl. ungdyr og roehus, maskinhus opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 54 malkekøer + opdræt, ialt ca. 90 stk. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo med korntørringsanlæg, desuden er der et nødstrømsanlæg til hele bedriften. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. VESTERMARKSVEJ 21, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661220. AKSEL JENSEN MAAGAARD, gårdejer, født d. 24.-2.-1929, søn af Ejler Jensen Maagaard, Frederiks, gift med Marie Kristensen, født d. 21.-6.-1929, datter af Agnes og Ole Kristensen, Frederiks.A.J.M. overtog gården d. 15.-2.- 1962 fra sin svigerfar, Ole Kristensen, som overtog ejendommen i maj 1944, da han blev fordrevet fra egen ejendom, grunden til fordrivelsen var, at værnemagten overtog ejendommen.Matr. nr. 13n. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 198.100. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er 3 ha. plantage.Stuehuset er opført før 1900, men restaureret flere gange, sidst i 1987, lade opført 1939, stald 1939 og tilbygget 1965 og 1970, staklade opført 1973 og maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 5 søer, der leveres ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg, der er genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTERM ARKSVEJ 35, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 07-661133.TAGE EMIL SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1933, søn af Anders P. Sørensen, Frederiks.T.E.S. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far, Anders P. Sørensen.Matr. nr. Iv. Ejendomsskyld 780.000. Ejendomsskyld 211.600. Areal 23 ha.Stuehuset er opført 1963, stald og lade 1932 og senere tilbygget og moderniseret sidst i 1983, garage opført 1947 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 2 traktorer, 1



-145- mejetærsker, 1 etkorns roesåmaskine, 1 gylletank, markvandingsanlæg og portionstørreri.VESTERMARKSVEJ 37, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661218. HANS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1933, søn af Carl Christensen, Hørup, gift med Bente Sørensen, født d. 1.-10.- 1939, datter af Johannes Sørensen, Markusminde.H.P.C. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Vagn Nielsen, jorden er opdyrket i 1930'erne, men ejendommen er først opført 1954.Matr. nr. Ix. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 212.800. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført 1954, avlsbygningerne 1954 med senere tilbygninger og ændringer, udbygning af stalden 1964, gylleanlæg 1974 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, ialt 35 stk., alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTERMARKSVEJ 41, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661740.BENT SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1932, søn af Anders P. Sørensen, Frederiks.B.S. overtog gården d. 15.-9.-1954 fra Johan Høj.Matr. nr. lu. Ejendomsskyld 770.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 11 ha. og der er 0,5 ha. skov og hede.Stuehuset er opført 1930, alle avlsbygningerne 1930, de er sidst moderniseret i 1971 og maskinhus opført 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 17 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 60 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkorns såmaskine, 1 skårlægger, 1 finsnitter, 1 picuppresser, 1 gylletank, markvandingsanlæg og korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIBORGVEJ 71, "GULDAGERGÅRD", FIREHUSE, 7470 KARUP, tlf. 07-102562.BJARNE LIND, gårdejer, født d. 2.-5.-1941, søn af Bertram Lind, Fousing, gift med Annalisa Madsen, født d. 28.-1.-1944, datter af Niels Madsen, Struer.A.L. er omsorgsmedarbejder.B.L. er værkfører. Han overtog gården d. 15.-6.-1987 fra Svend Almtoft.Matr. nr. 21. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 167.639. Areal 19 ha.Stuehuset er opført 1954 og moderniseret, avlsbygningerne er opført 1954 som statshusmandsbrug. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIBORGVEJ 80, "NYMARK", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 07-102570.NIELS HELGE JENSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1944, søn af Justinus Jensen, Frederiks, gift med Mathilde Elisabeth Sørensen, født d. 28.-3.-1945, datter af Svend Aage Møller Madsen, Vestervig.M.E.J. er sekretær.N.H.J. overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sin far, Justinus Jensen, som opførte den og opdyrkede jorden i 1930.Matr. nr. lau. Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. skov, der er for- pagtet 20 ha.



-146-Stuehuset er opført 1930, lade 1936, maskinhus 1952 og kostald 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, besætningen er af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 gylletank, markvandinsanlæg og halmfyr. Desuden er der en vindmølle, som anvendes til gårdens energiforbrug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 81, "HØJVANG", 7470 KARUP, tlf. 06-661353. MARIUS PETERSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1933, søn af Henrik Petersen, Gråsten, gift med Ellen Roager Simonsen, født d. 21.-9.- 1938, datter af Harald Roager Simonsen, Ustrup.M.P. er kaptajn i Flyvevåbnet. Han overtog gården d. 15.-4.-1984 fra Knud Petersen, Frederiks. Matr. nr. lag. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 142.200. A- real 17,4 ha.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1984-1988, udbygningerne er opført i ca. 1930, de er senere ombygget og tilbygget og stalden er restaureret 1984-1988, maskinhus udbygget 1987. Gården drives med en blandet besætning af 8 avlskøer + opdræt, af racerne Limousine og Charolais, desuden er der 2 ponyer og 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. VIBORGVEJ 84, "DYBDALGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661179.PEDER EGON SIIG HERMANN, gårdejer, født d. 1.-3.-1931, søn af Peder Martin Hermann, gift med karen Kirstine Knudsen, født d. 12.-2.-1934, datter af Karlo Johannes Knudsen, Firehu- se.P.E.S.H. er i bestyrelsen for Karup Kartoffelmelsfabrik og Frederiks Lokalforening. Han overtog gården i 1950 fra sin far, Peder M. Hermann, nuvæ-rende ejer er 3. generation på gården, som blev oprettet i 1932 af den nu værendes bedstefar.Matr. nr. lap. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 320.500. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 10 ha. skov og der er forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1975, udbygningerne opført 1932 med udvidelse 1958 og 1968, kostald opført 1976 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt, incl. fedekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælp.



VIBORGVEJ 87, "FUGLSANG", 7470 KARUP, tlf. 06-661116. MEINER JOHANNES BITSCH, gårdejer, født d. 12.-12.-1923, søn af Frederik Bitsch, Lyngbygård, Frederiks, gift med Anna Lise Jespersen, født d. 15.-9.-1932, datter af Laurits Jespersen, Frederiks.A.L.B. er rengøringsassistent.M.J.B. overtog gården d. 19.-11.- 1953 fra Johan Bitsch.Matr. nr. lp. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 143.000. A- real 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
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Stuehuset er opført 1916 og moderniseret 1963 og 1976, driftsbygningerne er opført 1916, stalden ændret 1968, staklade opført 1969 sammen med maskinhuset. Gården drives som alsidigt landbrug med ca. 25 fedekalve. Svineproduktionen er på 12 søer, en del opfedes på gården og resten sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 88, "VESTERVANG", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661089.NIELS MØLLER NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1928, søn af Frida og Jens Christan Nielsen, Karup, gift med Olga Meldgaard, født d. 8.-3.-1935, datter af Marie og Johannes Meldgaard, Frederiks.N.M.N. er formand for Frederiks Andelskasse. Han overtog gården d. 1.-7.-1955 fra sine svigerforældre, Marie og Johannes Meld-gaard, som opdyrkede og opførte ejendommen. Matr. nr. las. Ejendomsskyld 665.000. Areal 17 ha.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1957, udbygningerne er opført 1930, hønsehus 1957 og senere ændret til maskinhus, stald moderniseret 1960 og der er bygget nyt maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 18 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey, desuden er der en del fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VIBORGVEJ 89, 7470 KARUP, tlf. 06-661923.JOHAN ERIK CRAMER, gårdejer, født d. 16.-8.-1951, søn af Frits Cramer, Karup, gift med Inge Kristensen, født d. 17.-3.-1953, datter af Ove Kristensen, Viborg. I.C. er køkkenassistent.J.E.C. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far, Frits Cramer, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 16d. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 61 ha.Stuehuset er opført 1919 og restaureret senere, driftsbygningerne er opført 1919, maskinhus 1972, kostald 1977 og ungdyrstald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 44 malkekøer + opdræt, ca. 70 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og korntørringsanlæg.



-148-VIBORGVEJ 92, FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06-661123.NIELS og IMANUEL BUNDGAARD, gårdejere.I.B. er født d. 20.-9.-1920, søn af Marius Bundgaard, Hestlund, gift med Marie Ingemann Pedersen, født d. 20.-8.-1917, datter af Ingemann Pedersen, Thorning Vestermark.N.B. er født d. 18.-5.-1957, søn af Marie og Imanuel Bundgaard. I.B. er medlem af D.L.G., Thorning, tidligere bestyrelsesmedlem af Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 16.-7.-1948 af Marius Bangshåb, som oprettede gården som selvstændig statsejendom. I 1979 fik sønnen, Niels Erik Bundgaard halvpart i gården.Matr. nr. lam. Ejendomsskyld 1.980.000. Grundskyld 129.500. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2 ha og der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1927 og forbedret flere gange, ejendommen er opført 1927, stald 1959, ny stald 1979, lade 1969 og maskinhus 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 18 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 100 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri og fodringsanlæg i sostald og slagtesvinestald. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. VIBORGVEJ 93, "GRANLY", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06661302.VILLY CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1933, søn af Kristian Marinus Sørensen, Dollerup, gift med Jenny Berthel, født d. 15.-9.-1936, datter af Johannes Berthel, Frederiks.J.S. er rengøringsassistent.V.C.S. er formand for Alhedens Husmandsforening, bestyrelsesmedlem af Husdyrbrugsudvalgeti Viborg Amt, i bestyrelsen for Landboungdom i Viborg, Lysgårdkreds, medlem af den lokale naturkomite samt kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 25.-1.-1958 fra Peter Cramer.Matr. nr. 7h. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 79.000. Areal 12 ha. og der er forpagtet 4 ha. til afgræsning.Stuehuset er opført 1905, lade 1905, kostald 1947, staklade 1965-1966, ungdyrstald 1973, garage og maskinhus 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Besætningen har siden 1958 været stambogsført, der er hentet adskillige præmier hjem fra dyrskuer, ungskuer og lokalskuer. Der findes 2 traktorer og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-149-VIBORGVEJ 94, "FREDERIKS PRÆSTEGÅRD", FREDERIKS, 7470 KARUP, tlf. 06- 662171.FINN TORBEN VESTERGAARD, præstegårdsforpagter, født d. 27.-6.-1959, søn af Henry Vestergaard, Mammen, gift med Vera Marie Madsen, født d. 4.-2.-1960, datter af Oskar Madsen, Aulum.F.T.V. overtog forpagtningen d. 1.-3.-1984 fra Sigfred Bråuner.Areal 84 ha.Hele ejendommen er opført 1962. Gården drives med en kvægproduktion på 28 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIBORGVEJ 100, 7470 KARUP, tlf. 06-661303.HENNING BANGSHAAB, gårdejer, født d. 11.-7.-1926, søn af Jens Christian Bangshaab, Frederiks, gift med Ruth Bundgaard Ebbesen, født d. 3.-2.-1932, datter af Morten Bundgaard Ebbesen, Sdr. Kjærsholm, Kjellerup.H.B. overtog gården d. 1.-3.-1958, da gården blev udstykket til statshusmandsbrug.Matr. nr. 15p. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 96.900. Areal 10 ha. og der er forpagtet 4,5 ha.Den samlede ejendom er opført 1958 med senere tilbygning i 1970, maskinhus opført 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 malkekøer + opdræt, alle af racen RDM. Svineproduktionen er på 10 søer og 150 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Matr. nr. 20f. Areal 24 ha.

VIMDALSVEJ 1, "VIRKELYST", HAURDAL, 7470 KARUP, tlf. 06-662120.ANNIE og BENNY THOMASSEN, gårdejere.B.T. er født d. 22.-8.-1948, dattersøn af Anders Præstegaard, Hørby, gift med Annie Bitsch, født d. 13.-1.-1960, datter af Henry Bitsch, Almind.A.T. er kontorassistent.B.T. er gummigedsfører. De o- vertog gården d. 1.-7.-1983 fra Haubert Moesgaard.Stuehuset er opført 1906 og senere moderniseret, driftsbygningerne er opført 1890, 1928 og 1951, maskinhus 1987. På gården er der 11 heste, både køre- og rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer, korntørringsanlæg og halmfyr. Der er overpakacitet af maskiner som bruges til maskinstations arbejde.VIMDALSVEJ 2, "SKOVVANG", 7470 KARUP, tlf. 06-661866.KIRSTEN SAUGMANN, gårdejer, født d. 1.-11.-1952, datter af Ernst Winther, Haur- dal, gift med Åge Saugmann, født d. 6.-4.-1949, søn af Aksel Saugmann, Haurdal.



-150-Å.S. er traktorfører.K.S. er fabriksarbejder. Hun overtog gården d. 1.-1.-1987 fra sin svigerfar, Aksel Saugmann, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 21a. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 158.500. Areal 19 ha., heraf 4 ha. skov.Stuehuset er opført 1910, kostald 1910, garage og maskinhus 1953, lade 1963 og svinestald 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og frø. Der findes 1 traktor og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIMDALSVEJ 4, "DYRBJERG- GÅRD", HAURDAL, 7470 KARUP, tlf. 06661146.HENRY LAURSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1932, søn af Jacob Laursen, Haurdal, gift med Kirsten Clausen, født d. 12.-12.-1945, datter af Karl Clausen, Sundby.H.L. har været bestyrelsesmedlem af Frederiks Mejeri, er i udvalget for husbondafløsning i Viborg området samt formand for Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 15.-7.-1965 fra sin far, Jacob Laursen.Matr. nr. 121. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 3 ha. plantage og 40 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1974, avlsbygningerne er opført 1936 og ændret 1979, kostald opført 1972, svinestald ændret til kvæg 1979, plansilo og roehus opført 1981 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 5 traktorer, 1 finsnitter, 1 roeoptager med tank, 1 gylletank, 2 markvandingsanlæg og korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. ÅHUSEVEJ 6, 7470 KARUP, tlf. 07-101292.AKSEL LINNEBERG, gårdejer, født d. 17.-2.-1930, søn af Marinus Linneberg, Sunds Østermark, gift med Ninna Machenhauer, født d. 10.-7.-1938, datter af Magnus Machenhauer, Sparkær. N.L. er køkkenmedhjælper.A.L. overtog gården d. 1.-10.-1980 fra Hans Hansen, som opførte ejendommen i 1937.Matr. nr. 2i. Areal 27 ha., heraf 5 ha. eng og der er forpagtet 24 ha.Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1981, alle avlsbygninger er opført 1937. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 gummiged, 1 slamsuger, 1 rendegraver og 1 pumpekøretøj, der drives en mindre entreprenørvirksomhed fra ejendommen.ÅHUSEVEJ 22, "HØJRISGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101702.UFFE PEDERSEN, gårdejer og forretningsfører, født d. 10.-10.-1943, søn af Hartvig Pedersen, Ilskov, gift med Susan Christensen, født d. 29.-5.-1951, datter af Harald Christensen, Ringkøbing.



-151-S.P. er klinikassistent.U.P. er forretningsfører for korn- og foderstoffirma. Han overtog gården d. 1.-2.-Matr. nr. 2e. Areal 26 ha., heraf 9 ha. skov, eng og mose, resten af jorden er bort- forpagtet.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1978-1985, avlsbygningerne opført omkr. 1900 og restaureret 1978-1985. Oorden er bortforpagtet.ÅHUSEVEJ 55, "OVERTORP", 7470 KARUP, tlf. 07-456046. AKSEL BUUS, gårdejer, født d. 28.-6.-1913, søn af Jens Buus, St. Restrup, gift med Rigmor Johanne Stuck, født d. 4.-11.-1917, datter af Carl Stuck, Ravnholt, Thorning.A.B. overtog gården d. 1.-7.-1945 fra fru kaptajn Lorentzen.Matr. nr. 3a. Areal 52 ha., heraf 2 ha. plantage og 18 ha. eng og hede.Stuehuset er opført 1780, restaureret og tilbygget omkr. 1900, maskinhus opført 1965. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, kartofler og græs. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅHUSEVEJ 68, "OVER TORP", 7470 KARUP, tlf. 07-456021.JENS VOGN LUND JENSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1936, søn af Peter J. Jensen, Torp, gift med Birgith Olsen, født d. 16.-2.-1941, datter af Oluf Olsen, Enslev. B.L.J. underviser i håndarbejde på aftenskole.J.V.L.J. er i bestyrelsen for Karup Foderstof og formand for Fritidsnævnet. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra sin far, Peter Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 102 ha., heraf 22 ha. skov og plantage, og der er forpagtet 27 ha.Stuehuset er opført 1973, lade 1914, kostald 1937, staklade 1955, maskinhus 1962, plantørringsanlæg 1964 og kartoffelhus 1968. Gården drives med en fedekvægbesæt- ning på 20 stk. Planteproduktionen salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, plantørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

590.000. Grundskyld

ÅRESTRUPVEJ 81, "HØJLUND", 7470 KARUP, tlf. 07-101034. INGA KABEL PHILBERT, gårdejer, født d. 28.-1.-1931, datter af Svend Kjær Vallerbæk, gift med Kjeld S. Philbert.K.S.P. døde d. 13.-2.-1984. Han overtog gården d. 1.-5.-1950 fra sin far, Niels Philbert. Gården har været i slægtens eje siden 1905, da Frederik Philbert opdyrkede heden og opførte ejendommens bygninger.Matr. nr. 12b. Ejendomsskyld184.000. Areal 48 ha., heraf er 10 ha. skov og plantage.



-152-Stuehuset er opført 1911 og senere restaureret, driftsbygningerne opført 1911. Jorden er bortforpagtet.ÅRESTRUPVEJ 83, "HEDEGÅRDEN", 7470 KARUP, tlf. 07-101035.SVEND AAGE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-8.-1940, søn af Ejnar Styltsvig Rasmussen, Karup, gift med Betty Hedegaard Jensen, født d. 3.-5.-1943, datter af Kristian Hedegaard Jensen, Herning.B.K.R. er deltidsansat på et foderstofkontor.S.AA.R. er tidligere formand for Karup Foderstof. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sin far, E.S. Rasmussen.Matr. nr. Ild. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 224.100. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 6 ha. mose, der er 0,5 ha. skov og 0,5 ha. hede.Stuehuset er opført 1929 og senere restaureret, sidst i 1983, kostald opført 1973, tidligere kostald ændret til søer og svinestald er ændret til slagtesvin 1975, lade opført 1943 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til fabrik, korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager med tank, 1 gylletank, vandingsanlæg, foderblandeanlæg samt korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅRESTRUPVEJ 85. "HØJGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 07-101243.ERLING BALLE, gårdejer, født d. 15.-2.-1944, søn af Henry Balle, Karup.E.B. er lagerarbejder på foderstoffen. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra Peter Almind Johansen.Matr. nr. 19o. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 120.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov.Ejendommen er oprindelig opført 1931 med ændringer 1985 og tilbygning af spaltestald. Gården drives med en fedekalveproduktion af blandet race, ialt ca. 100 stk. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ÅRESTRUPVEJ 87, 7470 KARUP, tlf. 07-101243.BENNY ERNST BALLE, født d. 23.-6.-1954, søn af Henry Balle, Karup.B.E.B. overtog gården d. 1.-10.-1986 fra sin far, Henry Balle, som overtog gården i 1936, da han købte 2 jordlodder til sammenlægning og opførte gårdens bygninger. Matr. nr. 8o. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 110.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 6 ha.Ejendommen er opført 1936 med senere tilbygninger, sidst i 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 malkekøer og 50 ungdyr. Svineproduktionen består af 100 slagtesvin. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ÅRESTRUPVEJ 158, "ÅRESTRUPGÅRD", 7470 KARUP, tlf. 06- 661196.HENNY STØTTRUP NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-1 l.-l 934, søn af Otto Støttrup, Borup, gift med Else Margrethe Jørgensen, født d. 29.-3.-1941, datter af Edvind Jørgensen, Skals.H.S.N. overtog gården d. 1.-1.-1962 fra Svend Aage Laier.Matr. nr. 5a 5d. Ejendomsskyld 920.000. Areal 50 ha., heraf 12 ha. eng og skov.



-153-Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1975, driftsbygninger er af ældre dato og senere tilbygget, herunder rundbuestald til løsdrift. Gården drives med en ammeko- besætning på 14 køer + opdræt, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager med tank, markvandingsanlæg, gennemløbstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Medstifter af Dansk fiber Industri.ÅRESTRUPVEJ 162, "ÅRESTRUP PLANTESKOLE", 7470 KARUP, tlf. 06-661790.KURT CHRISTENSEN, planteskoleejer, født d. 24.-3.-1951, søn af Jens Ingvard Christensen, Havredal, gift med Jenny Møller Christiansen, født d. 25.-9.-1958, datter af Niels Møller Christiansen, Viborg.J.M.C. er klinikassistent og sergent i Hjemmeværnet.K.C. overtog gården i 1977 fra Knud Møller. Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 341.000. Areal 55 ha., heraf 15 ha. eng og skov og der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1865, restaureret og tilbygget 1978, driftsbygningerne er opført 1978. Gårdens besætning er 11 dådyr, som går på 3 ha. rekreativ areal. Planteproduktionens salgsafgrøder består af juletræskulturer, skovplanter og læplanter, ialt er der en årsproduktion på ca. 5.000.000 planter. Der findes de specialmaskiner, som er nødvendige til planteskoledrift samt 2 markvandingsanlæg. På planteskolen er der 8 heltidsansatte. Der er en vis overkapacitet af maskiner, så der udføres klargøring og plantning af mark og skov.



-155-

SKIVE KOMMUNE

AJSTRUPVEJ 1, "GULDMOSEGÅRD", GAMSKÆR, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535146.HANS JØRN OLESEN, gårdejer, omtales under Nr. Søbyvej 22, Thorsø.H.J.O. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra sine svigerforældre, Erna og Peter Øster- gaard. Svigerforældrene bor på gården.Matr. nr. 3f m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Areal 16,5 ha.Stuehuset er opført 1926, stald og lade opført efter en brand 1926. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg, rug og hvede.AJSTRUPVEJ 2, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536128.ERIK LADEFOGED, pelsdyravler, født d. 19.-2.-1953, søn af Bodil Ladefoged og Ejvind Pedersen, gift med Sonja Andersen, født d. 13.-10.-1959, datter af Gudrun og Børge Andersen.E.L. overtog gården d. 25.-2.-1979 fra Henry Nielsen.Matr. nr. 3g m.fl. Areal 1 ha.Stuehuset er opført 1939 og løbende moderniseret, der er en kostald og lade, i 1986 blev minkfarmen anlagt. Gården drives medtæver. Der findes 1 traktor og 1 fodermaskine.

1.-6.-1984 blev gården omdannet til et I/S sammenMatr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.950.000. Grundskyld 560.000. Areal 58,3 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og 5,5 ha. Der er 3 ha. skov og 45 ha. er i forpagtning.

en besætning på 400 minktæver og 10 sølvræve-
AJSTRUPVEJ 5, "AJSTRUP- LUND", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535131.HENRY ANDREAS og PER NIELSEN, gårdejere.H.A.N. er født d. 29.-3.-1926, søn af Kirsten og Kresten Nielsen, gift med Esta Nielsen, født d. 2.-10.-1928, datter af Maren og Kresten Pedersen, Ballekær. P.N. er født i 1960, søn af Esta og Henry Nielsen.H.A.N. overtog gården d. 23.-12.- 1958 fra Jens Østergaard. D. med sønnen, Per Nielsen..



-156-Stuehuset er opført 1888, gårdens udbygninger blev opført 1888 efter en brand. I 1965 blev der lavet kostald, som er tilbygget i 1976, maskinhus opført 1976, svine- stald 1982 og 1984, kostald ombygget til forfedestald 1985, garage og værksted opført 1988. Gården drivbes med en slagtes vineproduktion på 6.000 slagtesvin årligt, det er MS-grise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 gylletanke, 1 gennemløbstørreri, gastæt silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.A3STRUPVE3 7, "A3STRUPGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-536180. INGVAR C. BLAABERG, løjtnant og gårdejer, født d. 29.-4.-1945, søn af Petra og Christian Blaa- berg, Nykøbing M., gift med Elly Sørensen, født d. 19.-4.-1945, datter af Elna og Alfred Sørensen, Randers.E.B. er hjemmehjælper i Skive.I.C.B. er uddannet smed og zoologisk konservator. Han overtog gården d. 1.-7.-1982 fra Poul ErikSiggaard.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 568.000. Areal 94 ha., heraf 20 ha. skov og 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1884 og moderniseret 1982-1988, i 1980 er alle udbygningerne nedrevet med undtagelse af en lade opført 1930, svinestald og maskinhus opført 1981 og minkfarmen blev påbegyndt 1985. Gården drives med en svineproduktion på 90 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Desuden er der en minkfarm med 700 avlstæver, en påbegyndt sølvræveproduktion samt 50 stk. kødkvæg og 30 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede, rug og havre. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 minkfodermaskine, 1 fræser, 1 korntørreri og halmfyr. På gården er 2 fast ansatte. BALLINGVE3 1, "LUND ØSTERGÅRD", 7800 SKIVE.KRISTIAN NØRGAARD LARSEN, født d. 13.-6.-1931, søn af Kristine og 3ens Larsen, Skive, gift med Hanne Bundgaard, født d. 15.-5.-1932, datter af Else og Martin Bundgaard, Skive.K.N.L. overtog gården i 1968 fra sin far, 3ens Larsen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1825.Matr. nr. 2c. Ejendomsskyld2.900.000. Grundskyld 600.000. Areal 49 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1893 og restaureret flere gange, avlsbygningerne opført efter en brand 1914, fravænningsstald opført 1971, sostald 1979, maskinhus 1977 og slagtesvi- nestald 1980. Gården drives med en svineproduktion på 90 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 5 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-157- BALLINGVEJ 5, "STORE ENGEBORG", 7800 SKIVE, tlf. 07- 522485.PEDER LARSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1924, søn af Kristine og Jens Larsen, Skive, gift med Hilda Pedersen, født d. 25.-3.- 1925, datter af Maren og Kristian Pedersen, Bastrup.P.L. er i bestyrelsen for Slægtsgården. Han overtog gården d.-14.12.-1962 fra sin far, Jens Larsen, nuværende ejer er 7. eller 8. generation på gården, som kom i familiens eje før 1765.Matr. nr. 2a Skivehus. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 28 ha. og der er forpagtet 26 ha. Stuehuset er opført 1880 og restaureret i 1987, lade opført 1891 og restaureret 1970-1974, slagtesvinestald Opført 1970, farestald 1972, maskinhus 1974 og kornhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri. En søn er ansat som medhjælp. P.L. ejer også gården Holstebrovej 103, som drives sammen med.BALL1NGVEJ 7, "BAKGÄRDEN", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531313. NIELS og HENRIK NYMANN,gårdejere.N.N. er født d. 27.-11.-1952, søn af Henrik Nymann, bor sammen med Anne Mette Hviid, datter af Agnes og Herbert Hviid, Århus.N.N. overtog gården d. 15.-11.- 1972 fra Andreas Bak, gården drives som I/S med ejerne Niels Nymann og faderenHenrik Nymann, og ejer også "Krarup Toftegård", Krarupvej 58.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 358.800. Areal 36 ha.Stuehuset er opført 1935, udbygningerne er opført med en sostald, fravænningsstald, lade og garage 1978, maskinhus og kontorhus 1984, slagtesvinestald og lade 1985 samt klimastald 1987. Gården drives med en svineproduktion på 200 søer, slagtesvinene opfedes på ejernes 2 gårde. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 1 gylletank og der bruges lidt fremmed arbejdskraft.BALLINGVEJ 15, "HEM KJÆR- GÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531019.JENS GOUL MØLLER, gårdejer, født d. 12.-3.-1958, søn af Ingrid og Knud Goul Møller, gift med Susanne Rathche, født d. 2.11.- 1959, datter af Ellen og Svend Aage Rathche. S.M. er bankassistent.J.G.M. overtog gården d. 1.-8.1982 fra sin far, Knud Goul Møller, nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i familiens eje ca. 1771. På det tidspunkt blev den frikøbt fra GI. Skivehus af Kristian Jensen Goul. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 640.800. Areal 47,8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1863 og restaureret senere, udbygningerne er opført med en lade 1958, svinestald 1960, kostald 1964 er ændret til svin 1982 og maskinhus opført 1979. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på



-158gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plansilo med tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BALLINGVEJ 83, "GRØNVANG", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531018. JØRGEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1943, søn af Anne og Svend Knudsen, Hem, gift med Alis Kristensen, født d. 21.-9.- 1949, datter af Eva og Jens Peter Kristensen, Torum.J.K. overtog gården d. 1.-8.-1969 fra sin far, Svend Knudsen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 752.100. A- real 49,5 ha., heraf tilkøbt 14,6 ha. og der er forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1982, udbygningerne består af kostald opført 1932 som er ombygget til søer 1972, lade opført 1942 ombygget til farestald 1972, vesterhus ombygget til farestald 1972, slagtesvinestald opført 1974, maskinhus 1977 og lade med plantørringsanlæg 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræsfrø, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plantørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BRØNDUMVEJ 68, HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531151.NIELS BOE NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-12.-1915, søn af Jens Kr. Nielsen, Brøndum Bæk, gift med Dorthe Ladefoged, født d. 18.-3.-1923, datter af Magnus Ladefoged.N.B.N. overtog gården i 1967 fra Asger Højgård. Matr. nr. Ih Brøndum Bæk. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 2,5 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1968, gårdens udbygninger består af lade, svinestald og kostald opført 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen forventes at overtage gården, hvis en mælkekvota kan fåes.

forpagtet 7 ha.

BRØNDUMVEJ 70, "BRØNDUM BÆKGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531041.SVEND VEILE, gårdejer, født d. 10.-9.-1935, søn af Elna og Arne Veile, Åsted, gift med Gerda Laursen, født d. 14.-1.-1945, datter af Dagny og Marinus Laursen, Hjerk.S.V. overtog gården d. 11.-11.-1964 fra Søren Mark.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.620.000. Grundskyld 549.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 3,5 ha. eng og der erStuehuset er opført 1840 og restaureret 1975, udbygningerne består af ungdyrstald opført 1927 og restaureret 1973, svinestald opført 1967, kostald 1973, lade 1975/76, maskinhus 1978 og svinestald 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en



-159- kvægproduktion på 30 malkekøer + opdræt. Desuden produceres der 330 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og køresiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BRØNDUMVEJ 79, "BUNDGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531005. VAGN GOUL MØLLER, gårdejer, født d. 2.-11.-1955, søn af Nanna og Johannes Goul Møller, Hem, gift med Anna-Vibeke Vestergård, født d. 28.-4.-1956, datter af Karen og Gudike Vestergård, Oddense.A.V.M. er sygeplejerske.V.G.M. overtog gården d. 1.-7.- 1982 fra sin far, Johannes Møller, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 30 ha.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1977, udbygningerne består af lade, kostald, svinehus og maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 20 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, plantørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BRØNDUMVEJ 83, HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531139.KAJ FLEMMING ODGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1951, søn af Gudrun og Peder Jensen, Hvidbjerg, gift med Bente Vinter Andersen, født d. 23.-3.-1955, datter af Agnes og Anton Nielsen, Lyngs.K.F.O.J. er husbondafløser. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Laura Laustsen. Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 89.900. Areal 7,6 ha.Stuehuset er opført 1966, avlsbygningerne blev opført efter en brand i 1966 og desuden er der et hønsehus opført 1954. Gården drives som alsidigt landbrug med 31 ungkreaturer og kalve, 60 slagtesvin og ca. 35 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BÆRSHOLMVEJ 7, "ENGGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07- 544095.KARL FEDER, landmand, født d. 12.-3.-1942, søn af Kr. Feder, Trandum Skovby, gift med Rita Philipsen, født d. 10.-12.-1944, datter af Anton Philipsen, Røj- bæk.K.Fo OV6ftO£ gården d. 24.-3.-1965 fra Jenny Søgård.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 225.200. A- real 32,5 ha., heraf tilkøbt 2,5ha. Der er ca. 7 ha. eng og 2 ha. eng samt 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1900, udbygningerne består af en gammel lade og gammel stald opført 1900, svinestald 1969, kostald 1976 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 48 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



BÆRSHOLMVEJ 9, BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544165.VAGN GEORG HANSEN LOFSTAD, landmand, født d. 26.-10.-1945, søn af Hans Peter Hansen, Trevad, gift med Anne Marie Lof- stad Jensen, født d. 31.-7.-1955, datter af Hjalmar Lofstad Jensen, Lihme.V.G.H.L. er smed på en betonvirksomhed. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Niels Vistisen. Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 170.000. A- real 22,5 ha., heraf ca. 2 ha.
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skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1930, stald og lade 1950, svinestald 1970 og maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 50 stk., desuden er der 30 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer.BÆRSHOLMVEJ 17, BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544118.KRISTIAN ANDERSEN, landmand, født d. 2.-7.-1938, søn af Kresten Andersen, gift med Anne Lise Pedersen, født d. 21.-10.-1941, datter af Karl Pedersen, Rettrup. K.A. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Niels Peter Primdahl. Gården er en slægtsgård og kan føres tilbage i slægtens eje til ca. 1820.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 307.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1977, lade 1929, kostald 1969 og svinestald 1972. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Tilplantning af 3 ha. granskov er lige begyndt.BÆRSHOLMVEJ 18, BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544096.HENRY VAD, gårdejer, født d. 10.-6.-1924, søn af Søren Vad, Tastum, gift med Elly Sørensen, født d. 21.-11.-1927, datter af Martin Sørensen, Bærsholm.H.V. overtog gården d. 19.-5.-1946 fra Frands Frandsen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 183.400. A- real 18,7 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.Stuehuset er opført 1972, ko- og svinestald opført ca. 1900, ny svinestald 1965 og lade 1980, gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 25 ungkreaturer, desuden er der 30 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



BÆRSHOLMVEJ 20, "SØNDERGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544071.FRODE RAMSDAHL, gårdejer, født d. 6.-7.-1931, søn af Jens Ramsdahl, Sepstrup, gift med Herdis Hansen, født d. 24.-4.-1936, datter af Kresten Hansen, Estvad. F.R. overtog gården d. 6.-1.-1959 fra Niels Nielsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 235.300. A- real 28 ha., heraf 4 ha. eng og skov.
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Stuehuset er opført 1972, kostald er moderniseret 1974, svinestald opført 1976 og gi. lade tilbygget 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BÆRSHOLMVEJ 21, "NØRRE BÆRSHOLM", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544011.SØREN CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1947, søn af Jørgen Grønvald Christensen, gift med Tove Pedersen, født d. 29.-11.-1950, datter af Kresten Pedersen, Sepstrup.S.C.C. overtog gården d. 1.-6.- 1971 fra sin far, Jørgen Grønvald Christensen. Gården er engammel slægtsgård, som har været i slægtens eje fra ca. 1500.Matr. nr. 2 m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 563.700. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1884, kostald 1912, gi. lade 1935, stald til ungkreaturer 1973 og ny lade 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og gylletank. På gården er der ansat 1 fast medhjælp.BÆRSHOLMVEJ 23, "SDR. BÆRSHOLM", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544074.THOMAS BUGGE, gårdejer, født d. 19.-7.-1925, søn af Niels Bug- ge, Fårup, gift med Maren Dalgård, født d. 29.-12.-1928, datter af Christian Dalgård, Galtrup. T.B. overtog gården d. 10.-3.-1965 fra Christian Nielsen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 576.600. A- real 69 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1975, kostald og lade opført 1930, svinestald og garage 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Gården har desuden 200 slagtesvin. Der



-162-findes 2 traktorer og gylletank. 1 en del af markarbejdet.BÆRSHOLMVEJ 24, "KONGSGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544186.ANDERS HAAHR ANDERSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1953, søn af Otto Juul Andersen, Vestkær, gift med Lene Kamstrup Olesen, født d. 29.-9.-1957, datter af Gunner Olesen, Sahl.L.K.A. er kontorassistent i Salling Landboforening.A.H.A. overtog gården d. 22.-6.-1977 fra Poul Feder.Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 

medhjælp er ansat og der bruges maskinstation til

2.050.000. Grundskyld 348.900. Areal 49,6 ha.,heraf tilkøbt 7,7 ha., der er 3 ha. skov og forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1932, gi. stald og lade opført 1932, løsdriftsstald 1974, kalvestald 1976, halmlade og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, desuden er der 2 avlstyre. Gårdens svineproduktion er på 80 søer og der sælges ca. 1.200 smågrise samt 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælp.BÆRSHOLMVEJ 25, BÆRSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-544025.SVEN EJVIND SØRENSEN, landmand, født d. 18.-2.-1930, søn af Niels Martin Sørensen, Bærsholm, gift med Dagmar Rasmussen, født d. 10.-10.-1929, datter af Henrik Rasmussen, Trendum.S.E.S. overtog gården i 1953 fra sin far, Niels Martin Sørensen.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 128.300. Areal 17,4 ha.Stuehuset er opført 1976, stald og lade 1906 og moderniseret gennem årene, ny svinestald opført 1975. Gården drives med en svineprodutkion på 50 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆRSHOLMVEJ 28, "HORSEMOSEN", BÆRSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-544141. OLE WIENECKE, landmand, født d. 20.-3.-1946, søn af Georg Wienecke, Struer, gift med Jytte Nørgård Madsen, født d. 7.-10.-1956, datter af Vagn Madsen, Skive.J.N.W. er dyrlæge.O.W. er dyrlæge. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra Peter Kjærulff.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 240.000. Areal 28,7 ha.Stuehuset er opført 1945, stald og lade 1945 og ny lade 1979. På gården er der en besætning på 20 New Forest ponyer, ponyracen udmærker sig ved sin størrelse så både voksne og børn kan ride på dem. Der findes 1 traktor. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. BØSTRUPVEJ 40, "HØJGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538122. SØREN NICOLAJ THOMSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1925, søn af Dothea og Frederik Thomsen, gift med Anne Marie Kjær, født d. 16.-2.-1933, datter af Nicoline og Jens Jensen Kjær, Bøstrup.S.N.T. overtog gården d. 1.-3.-



-163- 1963 fra sin far, Frederik Thomsen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 360.800. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2,5 ha. skov og 5,6 ha. opdyrket eng.Stuehuset er opført 1914 og moderniseret 1974, kostald opført 1852 og omforandret til svinestald 1965, lade opført 1914, ny kostald 1965 og omforandret til svinestald 1979, hønsehus opført 1935. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, portionstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. 0,6 ha. er tilplantet med juletræer og 1 ha. er udlagt til sommerhusgrund.BØSTRUPVEJ 42, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538124.SVEND AAGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1920, søn af Kristine og Kristian Visti Christensen, gift med Vera Andersen, født d. 22.-9.-1929, datter af Astrid og Hans Peder Andersen, Sundstrup.S.AA.C. har været i Mendighedsrådet i 12 år og i bestyrelsen for Skive Folkeblad. Han overtog gården i 1952 fra sin far, Kristian Visti Christensen, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.500. Grundskyld 313.200. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. ved jordfordeling. Der er 6 ha. fjordeng og 3 ha. indekjær.Stuehuset er opført 1930, lade og kostald ligeledes 1930, kostald delvis omforandret og svinestald opført 1968. Gården drives med en svineproduktion på 3 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden indkøbes der torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVEJ 56, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538442.BENT JEPPESEN, tagdækker, født d. 14.-9.-1950, søn af Ketty og Richard Jeppesen, gift med Annette Jakobsen, født d. 15.-10.- 1954, datter af Edel og Peter Jakobsen.A.J. er sygehjælper i Skive.B.J. er tagdækker. Han overtog gården d. 1.-6.-1974 fra Hans Chr. Gravgaard.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 47.500. Areal 1 ha.Stuehuset er opført 1974, kostald delvis ombygget efter brand i 1972. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer, en del af grisene opfedes på gården, desuden er der 4 heste. Der findes 1 traktor, gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVEJ 64, "MELDGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538390.SØREN K. BINDERUP, gårdejer, født d. 1.-5.-1942, søn af Gerda og Niels Binderup, gift med Gerda Hvid Olesen, født d. 4.-5.-1949, datter af Thea og Aksel Hvid Olesen.G.B. er sparekasseassistent i Skive.S.K.B. er i bestyrelsen for Salling og omegn Landboforening, kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin far, Niels Binderup, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1901.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 341.800. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 31,4 ha., der er 9,4 ha. eng og 5-6 ha. er i forpagtning.



-164-Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gang, kostald opført 1935 og omforandret til svin 1977, kostald og lade opført 1964 og spaltestald 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVEJ 70, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538054.EGON JOHANNES KJØLHEDE, gårdejer, født d. 27.-1 1.-1933, søn af Peter Kjølhede, gift med Margit Larsen, født d. 6.-2.-1944, datter af Alfred Larsen.M.K.L. er lejlighedsvis hjemmehjælper.E.J.K. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1962 fra sin far, Peter Kjølhede.Matr. nr. 11a Bøstrup. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 594.900. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og 17 ha. ved jordfordeling-Stuehuset er opført 1970, kostald opført 1957 og svinestald 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 malkekøer, alle af racen SDM. Slagte- svineneproduktionen er på 100 stk. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 ajlebeholder og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVEJ 82, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538680.NIELS BREUM VENDELBO, gårdejer, født d. 26.-3.-1958, søn af Erna og Knud Vendelbo, gift med Nina Vroue, født d. 24.-12.- 1957, datter af Vera og Vagn Vroue, Bøstrup.N.V. er kontorassistent i Skive. N.B.V. er elektriker i Viborg. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra Ninas morfar, Martin Offersen.Matr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 50.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1982, kostald og lade opført 1900, fiskehus omforandret til hestestald. Gårdens besætning er på 1 hest og 20 høns. Der findes 1 traktor.BØSTRUPVEJ 86, "BREDMOSEGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 538317.KNUD ERIK KJELDGÅRD, gårdejer, født d. 21.-6.-1933, søn af Tinne og Åge Kjeldgård, Karby, gift med Grethe Kjær, født d. 3.-1.-1936, datter af Line og Jens Kjær.K.E.K. overtog gården d. 1.-6.-1970 fra Hans Kjær, gården har været i slægtens eje siden 1720.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 252.000.



-165-Areal 40 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. og der er 10 ha. opdyrket eng.Stuehuset er opført 1887 og moderniseret flere gange, lade opført 1887, gi. maskinhus og hønsehus 1935, svinestald 1953, kostald 1959 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 malkekøer + opdræt, alle a racen SDM. Svineproduktionen er på 5 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer or 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BØSTRUPVE3 88, "PORSK3ÆR- GÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07- 538060.VAGN VROUE, gårdejer, født d. 30.-1.-1929, søn af 3ohan Vroue, gift med Vera Offersen, født d. 19.-1.-1930, datter af Martin Offersen.V.V. overtog gården i 1960 fra sin far, 3ohan Vroue, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 2a Bøstrup og ØK sogn. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 388.000. Areal 63 ha.Bygningerne er opført ca. 1900, senere opført maskinhus, svinestald, kostald og nyt maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion med SDM malkekøer, desuden er der en mindre svineproduktion. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt korntørringsanlæg. På gården er 1 fast medhjælp. BÅDSGÅRDVE3 22, HALD, 7840 H03SLEV, tlf. 07-538117.VERNER VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 5.-7.-1937, søn af Kristine og 3ens Christian Vestergård.V.V. overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin far, 3ens Christian Vestergård.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 298.900. Areal 22 ha., heraf 6 ha. eng. Stuehuset er opført 1941, driftsbygningerne opført med en svinestald 1971, lade og kostald 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, der er også en slag- tesvineproduktion. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BÅDSGÅRDVE3 49, "REVSGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-538327.E3VIND 3OHANNESEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1944, søn af Erna og Ingvard 3ohan- nesen, gift med Anna Sørensen, født d. 15.-1.-1939, datter af Anne og Søren Sørensen.A.3. er dagplejer.E.3. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Arne Pedersen.Matr. nr. 23b m.fl. Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 2 ha. og der er 3,9 ha. eng.Stuehuset er opført 1987, kostald og lade 1900, kostald udvidet 1968, maskinhus opført 1969 og 1987. Gården drives med en kværproduktion på 26 malkekøer +



-166- opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer og 1 slamsuger. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BÅDSGÅRDVEJ 51, HALD, 7840 HØJSLEV.JENS ÅGE GROUE ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1935, søn af Ida og Anders Groue Andersen, gift med Anne Marie Mortensen, født d. 7.-11.-1941, datter af Agnes og Martin Mortensen.J.Å.G.A. overtog gården d. 14.-4.-1971 fra Theodor Plouman.Matr. nr. 20a m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 204.200. Areal 23,2 ha., heraf tilkøbt 3,9 ha., der er 2 ha. eng og 0,5 ha. skov og krat samt 3,9 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1914, kostald og lade ligeledes 1914, og desuden er der et maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 4 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 3 traktorer, korntørringsanlæg og ensilagesilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BÅDSGÅRDVEJ 53, "STAVNSGÅRD", HALD, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538092.JOHAN HEDEGAARD, gårdejer, født d. 9.-11.-1943, søn af Anna og Niels Hede- gaard, gift med Karenmarie Rasmussen, født d. 19.-7.-1950, datter af Gerda og Henry Rasmussen.K.H. er sygeplejerske i Skive, hun er i Menighedsrådet og Skolenævnet i Ørslevkloster.J.H. er formand for Kristelig Lytterforening i Nordfjends. Han overtog gården d. 13.-2.-1974 fra Sigvard Pedersen.Matr. nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 217.800. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov, 0,5 ha. bakkeskråninger og 6 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1930 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1930, svinestald 1978 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 38 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 slamsuger, markvandingsanlæg, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.BÅDSGÅRDVEJ 74, "KRAGELUND", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 538018.POUL CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1928, søn af Karen og Niels Christensen, Horskjær- gård, gift med Inger Lise Thomsen, født d. 19.-8.-1937, datter af Lone og S.W. Thomsen, Kolding. P.C. har været i bestyrelsen for Mejeriet i Fiskbæk. Han overtog gården d. 24.-4.-1957 fra Line og Evald Pedersen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 380.300. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. opdyrket eng og 13 ha. er i forpagtning. Gårdens gamle stuehus opført 1882 fungerer nu som medhjælperbolig, nyt stuehus opført 1974, alle avlsbygningerne er opført 1980 med følgende bygninger: kostald, svinestald, maskinhus og lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der er slagtesvineprotuktion på 450 stk. og 4 avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 1 gylletank, gastæt silo og køresilo. Der er 1 fast medhjælp på gården. Ægteparret har fået sølvmedalje for landboflid.



BÅDSGÅRDVEJ 96, "STENBÆKGÅRD", HALD HOLTE, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538341.ALFRED VILLADSEN, boelsmand, født d. 8.-4.-1922, søn af Kristine Dorthea og Kasper Villadsen, gift med Edith Grandahl Jensen, født d. 5.-1.-1922, datter af Jensine og Martin Jensen, Ans.A.V. har været altmuligmand fra 1965-69, derefter murerarbejdsmand til 1973. Han overtog gården d. 18.-3.-1946 fra sin far, Kasper Villadsen.
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Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 270.000. Grundskyld 66.400. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1875 og restaureret flere gange, lade opført 1890 og delvis omforandret, maskinhus opført 1947. Jorden er bortforpagtet.BÅDSGÅRDVEJ 100, "BÅDSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538160.NIELS BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1926, søn af Mathinus Nielsen, Hald, gift med Agnethe Nielsen, født d. 26.-8.-1928, datter af Marie og Jullius Nielsen, GI. Hald.N.B.N. overtog gården d. 1.-10.-1952 fra Peter Saebro Olesen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14,2 ha., der er 15 ha. eng, 0,5 ha. bakkeskråninger og 0,5 ha. skov.Hovedbygningen er opført 1834, nyt stuehus 1963, gi. hestestald opført 1834 og ny kostald 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der 16 hjorte. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og korntørreri. "Bådsgård" er delt op i 2 dele, den ene halvdel tilhører brdr. Tween Jensen, København.DØLBYVEJ 118, "BÆKGÅRD", VINDE, 7800 SKIVE, tlf. 07-520992.MOGENS SALKVIST JENSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1951, søn af Johanne og Viggo Jensen.M.S.J. overtog gården d. 1.-3.-1985 fra sin far, Viggo Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 6a. Areal 21,8 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1960, avlsbygningerne er opført 1910, maskinhus 1951 og kostald 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 køer + opdræt. Svineproduktionen består af 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVEJ 138, "NØRREKILDE- GÅRD", VINDE, 7800 SKIVE, tlf. 07-521365.ESPER SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1922, søn af Johanne og Søren Chr. Sørensen, Vinde.E.S. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin far, Søren Chr. Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i ca. 1880.



-168-Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld990.000. Grundskyld 267.000. Areal 20 ha., heraf frasolgt 1,5 ha. til byggegrunde. Stuehuset er opført 1976, stald 1899, lade 1954 og svinestald 1971. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der hestepension på ca. 8 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVEJ 140, "RISHOLM", VINDE, 7800 SKIVE, tlf. 07-527910. KRISTEN FÄRKROG, gårdejer, født d. 28.-6.-1955, søn af 3enny og 3ens Fårkrog, Skive, gift med Bente Holm, født d. 2.-11.-1962, datter af Kristiane og Arne Holm, Durup.B.F. er handelsuddannet.K.F. er graver og kirkebetjent. Han overtog gården d. 1.-4.-1976 fra Minna B. Toft.Matr. nr. 5h m.fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 724.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 31 ha., der er 4 ha. eng og 25 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1971, svinestald 1968, lade 1973, staldene er moderniseret og udvidet 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVE3 146B, "VINDE NØRGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-521297.3ENS PETER PAAK3ÆR, gårdejer, født d. 17.-10.-1935, søn af Ane og Christian Paakjær, Hygum, gift med Gerda Agergård, født d. 14.-6.-1942, datter af Ellen og Laust Agergård, Nr. Nissum.3.P.P. overtog gården d. 14.-4.-1967 fra Niels P. Pedersen.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 455.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.Stuehuset er opført 1923 og restaureret efter en brand i 1986, stald opført 1920, maskinhus 1974, kostald og ungsvinestald 1980 samt lade 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt. Svineproduktionen er på 1 so, slagtesvinene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVE3 166, "LANGGÅRD", VESTER DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531089.BO ELGAARD, gårdejer, født d. 5.-3.-1956, søn af Valborg og Kaj Elgaard, Kjær- gårdsholm, gift med Dorthe Møller Lidegård, født d. 4.-3.-1959, datter af Carl Gustav Lidegård, Brøndum.D.M.E. er bankassistent.B.E. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Niels Lidegård.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 26,7 ha. og der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1973, kostald opført 1950 og lavet til drægtighedsstald 1977, farestald opført 1978, slagtesvinestald 1979 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 110 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



DØLBYVE3 167, DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531064.NIELS DALSGÅRD, gårdejer, født d. 8.-9.-1938, søn af Maren og Jens Dalsgård, Dølby, gift med Gerda Kristensen, født d. 21.-3.1936, datter af Alma og Niels Kristenen, Skjern.N.D. er truckfører. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra sin far, 3ens Dalsgård, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 
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1.600.000. Grundskyld 463.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1979, svinestaldene opført 1926, kostald og lade 1976. På gården er der 4 ammekøer med kalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.DØLBYVE3 171, "VESTERGÅRD", VESTER DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531164. PETER TOFT, gårdejer, født d. 24.-9.-1947, søn af Maren og Holger Toft, 0. Grønningen, gift med Birthe Svenningensen, født d. 17.-6.-1952, datter af Karla og Vagn Svenningsen.P.T. ejer også Grovevej 9. Han overtog gården d. 7.-8.-1970 fra Gudike Primdahl. Matr. nr. la. Areal 37 ha. og der er forpagtet 100 ha.Stuehuset er opført 1975, stalde 1970, 1973 og 1976, kalvestald og lade 1975, foderhus 1983 og klimastald til kalve 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 220 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 5 traktorer, 1 gyllevogn, 1 finsnitter, 1 roeoptager og køresiloer. På gården er ansat 4 medhjælpere og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Grovevej 9.E3SKÆRVE3 1, "SMIDSTRUPGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-531245.PETER BORCH PAULIN, gårdejer, født d. 18.-3.-1957, søn af Åse og Niels Christian Paulin, gift med Sonja Antonsen, født d. 25.-9.-1966, datter af Gerda og Søren Peter Antonsen, Hjordrup.S.P. er kontorassistent.P.B.P. overtog gården d. 1.-11.-1985 fra 3ens Mortensen Korsgård.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 496.500. Areal 38,8 ha.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1981, driftsbygningerne består af svinestald og lade, kostald opført 1950, ungdyrstald 1975 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 4 traktorer, 1 gylletank, halmfyr og gastæt silo. Der er 1 fast medhjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.E3SKÆRVE3 2, "RAGLUND", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531142.VOLMER PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1921, søn af Katrine og Viggo Pedersen, Skive, gift med Dorthe Bligaard, født d. 22.-10.-1924, datter af Martha og Karl Bligaard, Hindborg. V.P. overtog gården d. 1.-4.-1954 fra 3ohannes Kristiansen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld



-170- 940.000. Grundskyld 167.800. Areal 13,2 ha.Stuehuset er opført 1919 og sidst moderniseret 1973, svinestald og garage opført 1890, stald 1917, lade 1961 og maskinhus 1971. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, siagtesvinen opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.EJSKÆRVEJ 3, "STOREHØJ", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531104.NIELS BLIGAARD, gårdejer, født d. 27.-9.-1926, søn af Martha og Karl Bligaard, Hindborg, gift med Gerda Irene Bach, født d. 25.-6.-1946, datter af Stine og Aron Bach, Rødding.N.B. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin far, Karl Bligård, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1895.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Stuehuset er opført 1900 og sidst restaureret i 1986, avlsbygningerne er opført 1954 efter en brand, maskinhus 1955 og 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er rajgræs, raps, ærter, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, portionstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.EJSKÆRVEJ 4, "HINDBORGGÅRD", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 531103.VERNER SVANSØ, gårdejer, født d. 15.-3.-1929, søn af Gudrun og Kresten Svansø, Hindborg, gift med Petra Lyngklip Jensen, født d. 9.-2.-1938, datter af Kirstine og Kresten Jensen, Heltborg. V.S. overtog gården d. 1.-1.-1964 fra sin far, Kresten Svansø.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 576.300. A- real 38,5 ha. Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1916, lade 1857, svinehus og forskellige andre huse 1915, maskinhus 1950 og svinestald 1979. Gården drives med en svineproduktion på 35 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der en avlsbesætning af får på 7 moderfår samt 1 væder, alle af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.1.000.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 13 ha.Stuehuset er moderniseret 1979, avlsbygningerne

EJSKÆRVEJ 5, "VESTERGÅRD", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531044.HARALD G. LAUSTSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1912, søn af Karoline og Frederik Laustsen, Vejerslev, gift med Edith Thø- gersen Jensen, født d. 14.-10.-1916, datter af Karen og Andreas Jensen, Krejbjerg.H.G.L. overtog gården d. 8.-5.- 1946 fra Rasmus Jensen.Matr. nr. 31 m.fl. Ejendomsskyld opført 1930, svinehus 1972 og



-171- kostald lavet om til grise 1974. Gården drives med en svineproduktion på 16 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer og plan tørringsanlæg. Sønnerne hjælper til på gården.EJSKÆRVEJ 6B, "VIKJÆRGÅRD", TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584101.MADS MADSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1936, søn af Anne Krestine og Jens Christian Madsen, Trustrup, gift med Ane Marie Thordahl Christensen, født d. 12.-4.-1937, datter af Bodil og Vagn Thordahl Christensen, Bostrupgård.A.M.T.M. er deltids sygeplejerske.M.M. er formand for bygge- og maskinudvalget i Salling Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra sin far, Jens Christian Madsen, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 4a m.fl. Areal 85 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1884 og senere restaureret, gi. svinestald opført 1890 og restaureret 1970, kostald opført 1903 og restaureret 1971, kostald opført 1973, spaltestald 1975, lade og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 65 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 gylletanke og gastæt silo. Der er 2 faste medhjælpere ansat.EJSKÆRVEJ 8, HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531133.KRESTEN HARALD JESPERSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1934, søn af Stine og Esper Jespersen, Ejskær, gift med Inger Olesen, født d. 28.-6.-1938, datter af Edith og Åge Olesen, Storup. K.H.J. overtog gården d. 1.-5.-1962 fra sin far, Esper Jespersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.Matr. nr. 14b m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 242.600. ArealStuehuset er opført 1913 og sidst restaureret i 1977, kostald opført 1933, lade 1948, svinestald 1950 og maskinhus 1970. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. FISKBÆKVEJ 2, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538135.OSKAR SVENDSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1913, søn af Kirsten Marie og Niels Svendsen, gift med Louise Kjølhede, født d. 20.-1.-1918, datter af Kristine og Peter Kjølhede.O.S. overtog gården d. 11.-5.-1939 fra Karl Madsen.Matr. nr. lal m.fl. Areal 8,3 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., der er 2,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1927 og mo-



-172- derniseret 1971, kostald, foderrum og hønsehus opført 1927 og i 1978 blev kostald og foderrum moderniseret. Gården drives med en kvægbesætning på 35 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Sønnen hjælper til på gården, som drives sammen med Fiskbækvej 11.FISKBÆKVEJ 11, "HAVREDAL", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538582. THORKILD SVENDSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1950, søn af Louise og Oskar Svendsen, gift med Susanne Jensen, født d. 27.-9.-1955, datter af Anne Margrethe og Uffe Jensen.S.S. er kommuneassistent ved Fjends Kommune.T.S. overtog gården i 1982 fra Rikard Løvig Pedersen.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 232.100. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 26 ha., heraf 1,5 ha. skov og der er forpagtet 3,8 ha.Stuehuset er opført 1907 og moderniseret 1975, lade opført 1912, kostald 1917 og omforandret til svin 1986, svinestald opført 1928 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 32 søer, en del af grisene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

FISKBÆKVEJ 13, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538168.SVEND RICHARD JENSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1925, søn af Katrine og Kristian Jensen, gift med Maja Pedersen, født d. 28.- 4.-1932, datter af Margrethe og Kristian Løvig Pedersen.M.J. er i hovedbestyrelsen for Salling-Fjends-Fur Husholdningsforening.S.R.J. er formand for Salling- Fjends Indkøbsforening. Hanovertog gården d. 1.-3.-1957 fra sin svigerfar, Kristian Løvig Pedersen, S.R.J. og M.J. var forpagtere i 5 år, før de overtog ejendommen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 131.700. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1931 og omforandret flere gange, kostald og lade opført 1931 og omforandret 1958, roehus opført 1960, svinestald 1965 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 16 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.FISKBÆKVEJ 16, "STRANDETGÄRD", NR. ØRUM, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538020. AAGE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1928, søn af Else og Kresten Møller Kristensen, gift med Inge Offersen, født d. 12.-2.-1929, datter af Kristine og Offer Offersen.AA.K. overtog gården i 1962 fra sin svigerfar, Offer Offersen, gården har været i slægtens eje siden det 1600-århundrede, nuværende ejer er 5. generation.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 286.400. Areal 28,9 ha., der er



-173- forpagtet 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1872, lade opført 1929, kostald 1970, slagtesvinestald 1978 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 14 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Sønnen, Knud Kristensen, er medhjælper.FLYNDERSØVEJ 17B, "ESTVAD PRÆSTEGÅRD", ESTVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-534131.ARNE SIL KJÆR, forpagter, født d. 17.-1 1.-1958, søn af Jens Sil- kjær, Venø, gift med Birthe Norup, født d. 16.-2.-1959, datter af Jens Norup, Rygård Strand. A.S. overtog forpagtningen af gården d. 1.-4.-1985 fra Frede Pedersen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 393.100. Areal 41 ha., heraf 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1985, kostald ombygget 1960, svinestald opført 1960, maskinhus og farestald 1974 og ny lade 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med 25 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 17 søer, der opfedes ca. 170 slagtesvin årligt og der sælges ca. 170 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hø og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og desuden bruges der lidt løs hjælp.FOLMENTOFTVEJ 18, "NYVANG", KISUMKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534047.CARL K. LAURSEN, husmand, født d. 2.-4.-1927, søn af Vilhelm Laursen, Kisumkjær, gift med Martha K. Lauritsen, født d. 20.-2.1930, datter af Ludvig Lauritsen, Sejbæk.C.K.L. var i en årrække i bestyrelsen for Estvad-Rønbjerg Husmandsforening og i Menighedsrådet i Estvad sogn. Han overtog jorden i 1952, hvorefter han selv byggede ejendommen.Matr. nr. 9h m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 188.700. Areal 18,4 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha.Stuehuset er opført 1952 og tilbygget 1987, udbygningerne er alle opført 1952 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 25 slagtesvin på gården. Jorden er forpagtet ud fra 1.-1.-1988.



FURVEJ 19, "MELDGÄRD", RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07-523592.POUL SOHN, gårdejer, født d. 8.-11.-1943, søn af Rosa og Gravers Sohn, gift med Elly Faar- krog, født d. 24.-6.-1946, datter af Jenny og Jens Faarkrog, Resen.P.S. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Thomas Thomasen.Matr. nr. 14o m.fl. Ejendomsskyld 
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1.400.000. Grundksyld 296.800. Areal 22,6 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1941 og sidst restaureret i 1976, kostald opført 1936, garage og ungkreaturstald 1939 og lade 1941. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.FURVEJ 20, RESEN, 7800 SKIVE.EVAN HOLST, assurandør, født d. 22.-4.-1955, søn af Inger og Äge Holst, V. Hornum, gift med Emma Møller Poulsen, født d. 4.-9.-1957, datter af Ane Marie og Jens Møller Poulsen, Lyby. E.M.H. er bankassistent.E.H. er assurandør. Han overtog gården d. 15.-11.-1982 fra Richard Bitsch.Matr. nr. 4b. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 84.200. A-real 6,5 ha.Stuehuset er opført 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og rajgræs.FURVEJ 21, "NØRGÅRD", RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07-520958.SVEND OVE EJSING, født d. 15.- 1 1.-1947, søn af Margrethe og Morten Ejsing, gift med Karen Ingeborg Jensen, født d. 10.-8.- 1948, datter af Kristine Marie og Niels Peter Jensen.S.O.E. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin svigerfar, Niels Peter Jensen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 1.870.000. Grundskyld 419.000. A- real 33 ha. Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1941, kostald 1947, maskinhus 1973, lade 1978, gi. lade ombygget til kostald 1979 og spaltestald opført 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 55 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



FURVEJ 22, "RØGILDGÅRD", RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07-5293442. IVAR KJÆR, gårdejer, født d. 15.-1.-1944, søn af Elna og Søren Kjær, Resen, gift med Else Gjø- rup, født d. 22.-5.-1942, datter af Herdis og Kresten Gjørup, Harre. E.K. er børnehaveleder.I.K. overtog gården d. 15.-8.-1982 fra sin far, Søren Kjær, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1841.
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Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 2.060.000. Grundskyld 480.400. Areal 50,6 ha., heraf 5,6 ha. fjordeng og der er forpagtet 37 ha.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1985, kostald, svinestald og lade opført 1959, kostald ændret til sostald 1972, maskinhus 1984, klimastald 1986 og slagtesvi- nestald 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 175 søer, der sælges ca. 2.000 smågrise, resten opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder består af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plantørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården.FURVEJ 31, "HAGENS MØLLE", RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07- 523772.ERLING KRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1941, søn af Olga og Magnus Kristensen, Hvolris, gift med Sinne Pedersen, født d. 5.-5.-1946, datter af Rigmor og Peder Pedersen, Skals.E.K. overtog gården d. 5.-5.-1975 fra Jørgen Jensen.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 404.600. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 3ha., der er 1 ha. skov og 2 ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført 1936 og sidst restaureret 1983, maskinhus opført 1930, kostald 1962, spaltestald 1977, lade og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 70 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og gastæt silo. 1 fast medhjælp er ansat.FURVEJ 32, RESEN, 7800 SKIVE, tlf. 07-520824.JENS JØRGEN MORTENSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1952, søn af Elna og Jens Mortensen, Resen.J.J.M. overtog gården d. 1.-6.-1979 fra sin far, Jens Mortensen.Matr. nr. 28b m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 88.900. Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng og der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført 1900 og sidst restaureret 1983, stald og lade opført 1920, hønsehus opført 1956 og lavet om til kalvestald 1972 samt maskinhus opført 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 18 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-176-FÆLLEDVEJ 11, "SORTBJERGGÅRD", HALD, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538318.AGNER ØSTERGAARD JENSEN, gårdejer og fisker, født d. 8.-11.-1936, søn af Mathilde og Peder Østergaard Jensen, Lundø, gift med Ellen Andersen, født d. 20.-5.-1943, datter af Jenny og Jesper Andersen.E.Ø.J. er omsorgsassistent i Skive.A.Ø.J. overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin far, Peder Østergaard Jensen, gården har været i slægtens eje siden 1600-tallet.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 229.500. Areal 34,8 ha., heraf 4,8 ha. eng.Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange, udbygningerne består af kostald, lade og maskinhus alle opført 1910. Gården drives med en besætning på 25 ungkreaturer og 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Desuden er der i 1985 plantet 10.000 juletræer. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. På ejendommen er der 2 fredede gravhøje.FÆLLEDVEJ 21, HALD, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538333.VERNER NIELSEN VROU, gårdejer, født d. 10.-6.-1932, søn af Kirstine Frederikke og Jens Peter Nielsen Vrou.V.N.V. overtog gården d. 15.-8.-1971 fra sine morbrødre, Niels og Anders Pedersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 190.500. Areal 22,3 ha., heraf 3,8 ha. eng.Stuehuset er opført 1857 og moderniseret 1964, kostald opført 1910 og moderniseret 1962-63, maskinhus opført 1953, lade 1963 og garage 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 12 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.FÆLLEDVEJ 27, "KÆRGÅRD", HALD, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538040.PETER CHRISTIAN KIRKEGAARD, gårdejer, født d. 11.-1.-1956, søn af Else og Jakob Kirkegaard.P.C.K. er i Skive Byråd. Han overtog gården d. 1.-11.-1977 fra faderen, Jakob Kirkegaard. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 562.100. Areal 66,2 ha., heraf tilkøbt 20,6 ha. ved jordfordeling. Der er 1 ha. skov, 13,5 ha. eng og 1 ha. mergelgrav og krat og desuden er der 4,4 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1880 og løbende moderniseret, kostald og lade opført 1920, svinestald 1930 og omforandret til spaltestald 1976, kostald opført 1965 og omforandret i 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og gennemløbstørreri med lagersiloer. På gården er ansat 1 heltids medhjælp og 1 deltids medhjælp.GAMSKÆRVEJ 1, "SØBYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535386. KARSTEN JUSTESEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1962, søn af Else og Villy Justesen, Næstild, gift med Pia Christensen, født d. 28.-1.1964, datter af Rita og Bent Christensen, Balling.P.J. er syerske.K.J. overtog gården d. 1.-6.-1987 fra Henry Vester, Nr. Søby.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 417.000.



-177-Areal 41,7 ha., heraf 1,1 ha. skov.Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, gi. svinestald opført 1870 og omforandret til ungdyr 1987, lade opført 1940, kostald 1972 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 48 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GAMSKÆRVEJ 5, "BUNDGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535758.JØRGEN KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1949, søn af Margrethe og Poul Kristian Nielsen, Dommerby, gift med Irma Smollerup, født d. 2.-5.-1954, datter af Edith og Henning Smollerup, Højslev.I.N. er folkeskolelærer i Rønbjerg.J.K.N. overtog gården d. 1.-7.-1979 fra sin far, Poul Kristian Nielsen, de første 4 år drev J.K.N. gården sammen med sin bror, Leo Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 377.000. Areal 39,9 ha., heraf 10 ha. eng og der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1902 og moderniseret 1986, kostald, lade og hestestald opført 1902, svinestald 1932 og omforandret til roehus 1972, kviestald opført 1965, staklade 1967 og kalvestald 1972 og ny kostald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 56 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 finsnitter, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GAMSBJERGVEJ 7, "BLÆSBJERG", SØBY, 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535082.HOLGER JUUL SØRENSEN, husmand, født d. 5.-3.-1954, søn af Dagny og Nikolaj Sørensen, gift med Anny Elmegaard, født d. 23.-5.-1956, datter af Mary og Karl Johannes Elmegaard, Langeland.A.E.S. er lærer.H.J.S. overtog gården d. 1.-1.-1981 fra sin far, Nikolaj Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2k m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 268.800. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov, eng og andedam, og der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1917 og moderniseret 1986, lade og gi. hønsehus opført 1917, kostald 1966 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 2 heste. Planteprouktionens salgsafgrøder korn og hør. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. På gården er 1 fast medhjælp.GAMSKÆRVEJ 8, "SØNDERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536025.KRISTEN SØNDERGÅRD, gårdejer, født d. 17.-9.-1953, søn af Margit og Niels Søndergård Nielsen, Gamskær, gift med Ellen Jensen, født d. 13.-1.-1955, datter af Dora og Gunnar Jensen, Thyregod.K.S. er formand i det lokale Læplantningslaug. Han overtog gården d. 21.-12.-1977 fra sin far, Niels Søndergård Nielsen.Matr. nr. 2a m.fl. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 6 ha. skov, 12 ha. eng og bakkeskråninger samt 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1891 og restaureret flere gange, lade og svinestald opført 1891, svinestald ombygget til maskinhus 1981, kostald opført 1967 og omforandret til



-178- ungdyr 1978, da der blev bygget ny kostald. Gården drives med en kvægproduktion på 35 RDM malkekøer + opdræt og 37 SDM malkekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælp ansat.GAMSKÆRVEJ 9, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-542029.EJNER SKOVHUS, gårdejer, født d. 26.-10.-1955, søn af Maren og Otto Skovhus, Blære, gift med Else Larsen, født d. 18.-1.-1959, datter af Hanne og Kristian Larsen, Skive.E.S. er kontorassistent i Skive. E.S. overtog gården d. 1.-6.-1980 fra Eskild Siggård Hansen.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 348.900. A- real 36,7 ha. Foto: Kastrup Luftfoto.Stuehuset er opført 1944 og moderniseret 1977, kostald opført 1965, omforandret og tilbygget 1977 og 1980, lade opført 1979 og tilbygget 1987, kalvestald og garage opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktoer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælp ansat. GAMSKÆRVEJ 10, "VESTER GAMSKÆR", 7840 HØJSLEV, tlf. 07535109.ALEX VINTHER, gårdejer, født d. 20.-10.-1929, søn af Juliane og Niels Vinther, gift med Birthe Hinnerup, født d. 13.-6.- 1935, datter af Maren og Kresten Hinnerup.B.V. er hjemmehjælper ved Skive Kommune.A.V. overtog gården i 1954 fra sin far, Niels Vinther.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 163.000. Areal 19,7 ha., heraf frasolgt 1 ha. eng og der er 1 ha. plantage.Stuehuset er opført 1911 og restaureret flere gange, alle udbygningerne er opført 1881, 1962 blev der lagt nyt tag på kostalden. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på 40 stk. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 enkornsmaskine. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GAMSKÆRVEJ 12, "GAMSKÆR- GÅRD", 8740 HØJSLEV, tlf. 07- 535443.PETER VILLY PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1932, søn af Margrethe og Thorvald Pedersen, gift med Karen Glintborg Jensen, født d. 4.-8.-1944, datter af Thyra Hammer og Jens Dissing Jensen, Hjorting.K.G.P. er i bestyrelsen for Nr. Søby Forsamlingshus.



-179-P.V.P. overtog gården d. 25.-3.-1975 fra Christian Hansen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 363.400. Areal 38,8 ha., heraf 1 ha. mergelgrav, krat og træer, 4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1894 og moderniseret 1979-80, hestestald, lade og garage opført 1894, hestestalden blev omforandret til svin 1964, ungdyrstald til svin opført 1965, kostald 1973-74 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 25 malkekøer + opdræt, alle af racen DRK. Svineproduktionen består af 8 søer, slagtesvinene opfedes på gården og desuden er der 2 heste. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GL. HALDVEJ 10, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538097.VAGN HØRBY, gårdejer, født d. 19.-11.-1934, søn af Helga og Karl Hørby, gift med Edith Pedersen, født d. 2.-2.-1938, datter af Mary og Niels Pedersen.V.H. har været i bestyrelsen for D.L.G., i Kreatureksportforeningen i Skive, i Kokontrolforeningen og i bestyrelsen for Jordfordelingen i Ørslev Kloster. Han overtog gården d. 8.-11.-1960 fra Katrine og Kristian Jensen.Matr. nr. 6h m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. og der er forpagtet 8,3 ha.Stuehuset er opført 1931 og moderniseret flere gange, gården blev opbygget efter en brand i 1931, kostald omforandret 1965 og tilbygget 1973 og maskinhus opført 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 24 malkekøer + opdræt, alle af rasen SDM. Svineproduktionen består af 20 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og stålsilo til 800 tdr. korn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GL. HALDVEJ 23-25, "LERDAL", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538080. HARALD HENRIKSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1923, søn af Dagmar og Henrik Henriksen, gift med Gunhild Vestergaard, født d. 26.-10.1925, datter af Kamilla og Holger Vestergaard.H.H. har været slagter i Hald og kreaturhandler i en årrække, han er formand for Menighedsrådet i Ørslev Kloster sogn. Han overtog gården d. 22.-3.-1970 fra Alfred Nielsen.Matr. nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 50,7 ha., heraf tilkøbt ejendommen GI. Haldvej 25, der er 6 ha. opdyrket eng.Stuehuset er opført 1899 og moderniseret 1972. Svinestald og lade opført 1899, svinestald omforandret 1968, lade lavet til kornsilo 1971, kostald opført 1925 og maskinhus 1967. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, en del sælges som avlsdyr og resten opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder består af korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. GL. HALDVEJ 31, "NYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538022.KRISTEN HARRY SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1931, søn af Elono- ra og Kristen Sørensen, gift med Inge Margrethe Clemmensen, født d. 19.-3.-1939, datter af Mathea og Aksel Clemmensen.K.H.S overtog gården i 1960 fra sin



-180- far Kristen Sørensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 411.900. Areal 40 ha., desuden er yderligere tilkøbt 15 ha. med en ejendomsskyld på 600.000 og grundskyld 96.500. Der er 1 ha. skov og der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1908 og moderniseret flere gange, lade og kostald opført 1850, kostald ombygget 1966 og moderniseret til svin 1977, ny kostald og lade opført 1977 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, slagtesvineproduktionen er på 400 stk. "Nygård" drives også som maskinstation. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 gylletank, markvandingsanlæg, 1 plansilo, portionstørreri og 3 køresiloer. På gården er der 2 medhjælpere.GL. HALDVE3 35, "NYGÅRD", 7840 H03SLEV, tfl. 07-538057. KIM LØVIG NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1957, søn af Åse og Åge Nielsen, gift med Nina Hansen, født d. 3.-12.-1958, datter af Agnes og Niels Hansen.N.N. er deltids økonomaassistent. K.L.N. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra sin far, Åge Nielsen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 4r m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 360.300. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov og 5,5 ha. eng. I 1909 solgte "Nygård" jord fra til "Elisebetshminde", i 1913 blev der igen solgt jord fra til GI. Haldvej 33.Stuehuset er opført 1913, tilbygget i 1938 og moderniseret flere gange efter, kostald opført 1909, tilbygget 1923 og omforandret 1971 og 1973, lade og maskinhus opført 1923. Gården drives med en kvægproduktion på 44 stk. malkekvæg + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Faderen, Åge Nielsen, hjælper til i mark og stald. I 1987 begyndte K.L.N. sammen med faderen at udvinde rødler til mursten.GL. HALDVE3 37, "ELISEBETHSMINDE", 7840 H03SLEV, tlf. 07-538066.PEDER CHRISTIAN KIRKEGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1951, søn af Niels Hansen.P.C.K.H. overtog gården i 1979 fra sin far, Niels Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården. P.C.K.H.s bedsteforældre byggede gården i 1909, da den blev udstykket fra "Nygård".Matr. nr. 12c m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 238.800. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15,2 ha., der er 8 ha. eng og 2 ha. skov samt 4,5 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1909, kostald 1909 og ombygget 1955 og 1979, lade opført 1925, ny kostald og lade 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 4 traktorer, gylletanke i kælderen under spaltestald, markvandingsanlæg og korntørreri. På gården er der 1 fast medhjælp.GL. RØNB3ERGVE3 3, "RØNB3ERG GÅRD", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534075.FRANK M. SØRENSEN, landmand, født d. 5.-6.-1959, søn af Kresten P. Sørensen, gift med Gitte 3. Nielsen, født d. 25.-4.-1961, datter af Harry Nielsen, Holstebro. G.S. er lærer.



-181-F.M.S. overtog gården d. 2.-8.-1985 fra sin far, Kresten P. Sørensen.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 344.200. Areal 45,7 ha., heraf 5,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1899, lade ligeledes 1899, kostald 1937 og ungdyrstald 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer og 60 kvier, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstationen bruges til en del af markarbejdet.GL. RØNBJERGVEJ 8, "JEPSENS MINDE", GL. RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534183.SVEND KRISTENSEN, husmand, født d. 27.-12.-1927, søn af Evald Kristensen, Skarum, gift med Helga Mark, født d. 25.-5.-1930, datter af Anders Mark, Sdr. Dråby.S.K. er tankvognchauffør ved Mejeriet Danmark. Han overtog gården d. 11.-12.-1957 fra Søren Graversen.Matr. nr. 14k m.fl. Ejendomsskyld 223.600. Grundskyld 69.000. Areal 7 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha. Stuehuset er moderniseret og tilbygget 1977. Gården drives med 9 stk. fedekvæg af racen RDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. lOi Søby By. Ejendomsskyld 690.000.

GL. VIBORGVEJ 302, "NYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535943. OLE TCSHERNING NIELSEN, født d. 19.-2.-1951, søn af Kristine og Ole Tscherning Nielsen, gift med Bodil Baads- gaard Andersen, født d. 4.-11.- 1953, datter af Anny og Jens Baadsgaard Andersen.B.B.N. er dagplejer.O.T.N. er montør. Han overtog gården fra Inge Tang Jakobsen og Gunnar Åkjær Jakobsen.Grundskyld 137.000. Areal 6,1 ha.,heraf frasolgt jord til bl.a. byggegrunde. Der er lejet 5,3 ha. ud.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret flere gange, udbygningerne opført omkr. 1900, lade 1982 og svinehus ombygget til fyrrum og værksted 1987. Jorden er lejet ud.GL. VIBORGVEJ 304, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535058.BENTA BREUM, cafeteriaindehaver, født d. 8.-7.-1938, datter af Kirstine og Kristian Johan Breum, bor sammen med Bent Pedersen, født d. 23.-3.-1934, søn af Erna og Karl Pedersen.B.B. er indehaver af "Bentas Cafeteria" i Nr. Søby. Hun overtog



-182- gården i 1972 fra sin far, Kristian Breum, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1900.Matr. nr. 12d Søby By. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 24.800. Areal 2,8 ha. og der er lejet 5 ha.Stuehuset er opført 1898 og moderniseret 1979, kostald opført 1920 og ombygget til garage og lagerrum, desuden er der vaskehus og fyrrum. Gården drives som frilandsgartneri med følgende produkter: jordbær, blomster, kartofler, hvidkål og porrer m.m. Der findes 1 traktor, 1 plantemaskine og diverse maskiner til grøntsagsproduktion. I jordbærtiden er der ansat fremmed arbejdskraft.GLYNGØREVEJ 23, TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584089.KARL FOGED KRISTENSEN, husmand, født d. 30.-3.-1928, søn af Anne og Niels Kirkegård Kristensen, gift med Johanne Elisabeth Thomsen, født d. 1.-4.-1932, datter af Marie og Thomas Thomsen.J.E.K. døde i 1987.K.F.K. overtog gården d. 1.-3.-1954, da den blev udstykket fra "Gammelgård". Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 64.000. Areal 6,6 ha.Stuehuset er opført 1954 og alle avlsbygningerne ligeledes 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 2 traktorer.GYLNGØREVEJ 28,. "BREDKJÆR", ØKSENVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-527650. KNUD ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-12.-1945, søn af Betty og Søren Nielsen, Nautrup, gift med Hanne Aggerholm Mortensen, født d. 12.-2.-1955, datter af Anna og Poul Mortensen.K.E.N. er svejser på Skive Fjernvarme. Han overtog gården d. 5.-5.-1982 fra Hans Kristensen.Matr. nr. 4f m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 180.000. Areal 15 ha., heraf 0,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1982-1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GLYNGØREVEJ 29, "ENGHAVE", EJSKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07- 584103.MAGDALENE MEHLSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1923, datter af Anne og Jens Mehlsen, Flade. M.M. overtog gården d. 1.-7.-1962 fra sin bedstefar, gården kom i familiens eje i 1883.Matr. nr. 2a m.fl. Areal 46 ha.Stuehuset er opført 1852 og sidst restaureret 1978, svinestald opført 1877, lade 1905 og staklade 1953. Gården drives med slag- tesvineproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og portionstørreri. På gården er der 1 fast medhjælp.



GLYNGØREVEJ 35, "EJSKJÆR- GÅRD", E3SKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07-584110.TEGL REVSGAARD, gårdejer, født d. 19.-1.-1936, søn af Stinne og Martin Revsgaard, gift med Elin Foged Østergård, født d. 17.-10.1935, datter af Dorthea og Jens Østergård.T.R. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Anders Peter Larsen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 540.000.

-183-

Areal 46 ha.,heraf tilkøbt 18 ha. og der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1842, tilbygget 1972 og restaureret 1984, lade opført 1952, kostald 1969, svinestald 1975, lade omforandret til svin 1976, maskinhus 1978, lade med tørreri 1982 og staklade 1986. Gården drives med en svineproduktion på 80 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plantørreri og halmfyr. 1 søn er ansat som fast medhjælp.

Foto: Kastrup Luftfoto.

GLYNGØREVE3 42, "NYGÅRD", TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584105.ELMAR NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1933, søn af Marie og Vilhelm Nielsen, gift med Ellen Bønding Kristensen, født d. 20.-8.1936, datter af Lisa og Kristian Bønding Kristensen. E.N. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin svigerfar, Kristian Bønding Kristensen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 975.000. Areal 20,1 ha.Stuehuset er opført 1861 og restaureret 1970 og 1978, svinestald og lade opført 1861, kostald 1936, maskinhus og værksted 1976 samt nyt maskinhus 1987. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GLYNGØREVE3 44, "GAMMELGÅRD", TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584104.NIELS MADSEN LADEFOGED, gårdejer, født d. 3.-9.-1942, søn af Magdalene og Laust Madsen Ladefoged, gift med Dorthe Kirstine Christensen, født d. 11.-8.-1942, datter af Marie og Åge Christensen.D.K.L. er bogholder i sit eget firma, A/S OD Møbler, Oddense.N.M.L. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Niels Nielsen, som købte gården fra familien i 1952. Før 1952 havde gården været i familiens eje siden 1751. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 584.400. Areal 49 ha., der skete en udstykning af statshusmandsbrug i 1952, før den tid var gården på ca. 100 ha. Der er 2,6 ha. skov og forpagtet ca. 50 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1986, avlsbygningerne er opført efter en brand i 1880, goldsostald opført 1974 og 1987 lavet om til ørredproduktion, maskinhus opført 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, rug, byg, havre, ærter, raps og rajgræs. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gødningsspreder, 1 sugetrykblæser, 1 plansilo og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården og desuden bruges der jævnligt løst ansat arbejdskraft.



-184-GLYNGØREVEJ 50, TRUSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-584114.PETER RINGGÅRD, gårdejer, født d. 25.-6.-1935, søn af Anna og Marius Ringgård, Lyby, gift med Betty Pedersen, født d. 11.-1.-1935, datter af Marie og Kr. Pedersen, Bilstrup.P.R. overtog gården d. 3.-4.-1960 fra Marianne og Kristian Poulsen.Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 31,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, sidst i 1987, avlsbygningerne opført 1900 og moderniseret 1962 og 1972, svinestald opført 1960 og 1974 samt værksted 1981. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og plantørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.GROVEVEJ 9, "SPANGGÅRD", 7800 SKIVE.PETER TOFT, gårdejer, omtales under Dølbyvej 17, Vester Dølby.P.T. overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Valdemar Primdahl.Matr. nr. 6b. Areal 32 ha.Stuehusets alder er ukendt, avlsbygningerne er opført 1970 efter en brand. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og ærter. Gården drives sammen med Dølbyvej 17.HEJLSKOVVEJ 6, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538143.ARNE FRUERGAARD POULSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1935, søn af Marie Nordby og Arne Trier Poulsen, gift med Kirsten Marie Mikkelsen, født d. 30.-10.-1936, datter af Elna og Mickael Mikkelsen.A.F.P. er i bestyrelsen for Højslev Foderstof forening og i bestyrelsen for slagteriet Jutland. Han overtog gården d. 12.-3.-1964 fra Hans Carl Laigaard.Matr. nr. lax m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 4,4 ha- ha. 1.400.000. Grundskyld 241.000. Areal 21,2 ha., opdyrket hede og 0,5 ha. skov samt forpagtet 6Stuehuset er opført 1927 og moderniseret flere gange og tilbygget 1985, kostald opført 1927 og omforandret til svin 1970 og 1975, kostald opført 1970 og omforandret til svin 1979, lade, maskinhus og garage opført 1975. Gården drives med en svineproduktion på 42 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HEJLSKOVVEJ 14, "ØRSLEVKLOSTER HOVEDGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538299.JØRGEN E. PEDERSEN, gårdejer, født i 1940, søn af Inger og Jens Christian Pedersen, gift med Anne Marie Skodborg, født i 1943, datter af Magda og Johannes Skodborg, Struer.A.N.P. er sygeplejerske i Skive. J.E.P. er formand for Landbo-



-185- foreningen for Salling og omegn og i repræsentantskabet for Hedeselskabet. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra sin far, Jens Christian Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. la. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 3 naboejendomme og der er 5 ha. eng. Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1977, de gamle avlsbygninger er opført 1924, stald 1974 og 1980 samt maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 110 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 2 gylletank, markvandingsanlæg, 1 gastæt silo og plansilo. På gården er der 2 faste medhjælpere.HERNINGVEJ 21, "HESSELBJERG- GÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07- 510562.FINN NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1958, søn af Søren Nielsen, Møldrup, bor sammen med Dorte M. Nielsen, født d. 23.-5.-1961, datter af Ejnar Nielsen, Møldrup. D.M.N. er håndarbejdslærer.F.N. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Poul Erik Rasmussen.Matr. nr. 2. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 601.900. Areal 52,9 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1877 og ombygget 1975, lade opført 1954, ungkreaturstald 1961, kostald 1963 og tilbygget 1979, svinestald opført 1968 og ombygget til fodermesterbolig 1975 samt maskinhus opført 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 64 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey og SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HERNINGVEJ 23, HESSELBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-521308. MORTEN BUNDGÅRD, gårdejer, født d. 11.-5.-1951, søn af Alfred M. Bundgård.M.B. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far, Alfred M. Bundgård. Gården har været i slægtens eje siden 1864.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 273.000. Areal 22,4 ha. I 1980 overtog M.B. ejendommen Herningvej 30 på 12 ha.Stuehuset er opført 1819, lade 1865 og moderniseret 1965, kostald opført 1954, svinestald 1965 og maskinhus 1967. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



HERNINGVE3 26, "NY HESSEL- B3ERGGÄRD", HESSELB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-520916.ERLING LARSEN BÆKH03, landmand, født d. 23.-2.-1929, søn af Peter Bækhøj, Tøving, gift med Else Birgitte Drejer, født d. 4.-9.- 1935, datter af Søren Drejer, Tho- rum.E.B.B. er sygehjælper.E.L.B. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra Peter Brokholm.Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 234.800. A- real 19 ha. og der er forpagtet 7 ha.

-186-

Stuehuset er opført 1939, avlsbygningerne ligeledes 1939, ny lade og kviestald 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 SDM-malkekøer og 10 3ersey-malkekøer + opdræt. Desuden er der en kødkvægbesætning på 9 Sim- mentale og en svineproduktion på 3 søer. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varmen, der er anpart i Estvad Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HERNINGVE3 28, 7800 SKIVE, tlf. 07-529213.GERT BACH THOMSEN, elektriker, født d. 2.-10.-1957, søn af Harald Thomsen, Østerild, gift med Anelise Petersen, født d. 21.-11.-1958, datter af Karl Petersen, Ulbølle.A.T. er sygehjælper.G.B.T. er elektriker. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Niels Ejler Nielsen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyl 119.800. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1914 og moderniseret 1985/86, alle avlsbygninger opført 1914. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 1 traktor og andel i Flyndersø Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HERNINGVE3 33, "KLØVH03DAL", 7800 SKIVE, tlf. 07-534203.RYAN HAGBART PEDERSEN, landmand, født d. 26.-9.-1949, søn af Hagbart Pedersen, Vinde, gift med Kirsten Kristensen, født d. 30.-11.-1953, datter af Arne Kristensen, Skive.Familien har unge i døgnpleje.R.H.P. driver mekanikerværksted. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra sin far, Hagbart Pedersen.Matr. nr. 5. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 89.800. Areal 7,8 ha.Alle bygningerne er opført 1910 og moderniseret 1984-1987. På gården drives der stutteri med 5 heste, desuden er der 50 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor samt anpart i Kisum Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



HERNINGVEJ 38, "HØJVANG", ESTVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534149.ASGER ØRSKOV PEDERSEN, landmand, født d. 13.-6.-1939, søn af Simon Ørskov Pedersen, Sahl, gift med Rita Jensen, født d. 6.-1.1940, datter af Niels Storgård Jensen, Vinde.R.P. er hjemmehjælper.A.Ø.P. er chauffør. Han overtog gården d. 15.-11.-1967 fra Bent Nielsen.Matr. nr. Ig m.fl. Areal 11,7 ha., 
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heraf tilkøbt 3,4 ha., der er 3,4 ha. eng og forpagtet 12,1 ha.Stuehuset er opført 1939 og tilbygget 1975, lade opført 1939, svinestald 1964 og maskinhus 1975. Gårdens besætning er på 10 stk. fedekvæg og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr og anpart i Estvad Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HERNINGVEJ 46, "DAMGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544119. EJNAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1938, søn af Aksel Andersen, Svenstrup, gift med Anna Marie Jespersen, født d. 10.-5.-1937, datter af Esper Jespersen, Hindborg.E.A. var i en periode kredsformand for Haderup Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-4.1964 fra Viggo Kristensen. Matr. nr. 10c. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 169.400. Areal 25,7ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 4 ha. skov og forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1941 og moderniseret 1970-1975, lade opført ca. 1900, stald 1960 og tilbygget 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 30 malkekøer + 45 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Der bruges husbondafløsning en gang imellem og maskinstation til en del af markarbejdet.HERNINGVEJ 48, "SDR. DAMGÅRD", BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544197.KIRSTEN POULSEN, landmand, født d. 4.-8.-1944, datter af Niels Bjerregård, Jegindø, gift med Hans Peter Poulsen, født d. 17.-7.1945, søn af Ejner Poulsen, Linde.H.P.P. er lærer.K.P. er lærer og overtog gården d. 11.-12.-1978 fra Christian A- strup Jensen.Matr. nr. 9a m.fl. Areal 21,8 ha.,



-188- heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1912, kostald, svinestald og lade ligeledes 1912, maskinhus 1987. Gårdens besætning er på 3 ammekøer med kalve, 30 moderfår og 50 gæs. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HERNINGVEJ 50, BÆRS, 7800 SKIVE, tlf. 07-544175.ERIK MADSEN, landmand, født d. 6.-2.-1959, søn af Kresten Madsen, Kisum Kær, gift med Linda Kirk Lauritsen, født d. 9.-1.-1963, datter af Niels Lauritsen, Tanderup Kær.L.K.M. er landbrugsmedhjælper.E.M. er landbrugsmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra Niels Just Jensen.Matr. nr. 10b. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 62.100. Areal 10 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1986/87, stald og lade opført ca. 1925.Gårdens besætning er på 4 fedekalve. Jorden er forpagtet ud.HINDBORGVEJ 25, "LYKKEGÅRD", HINDBORGVEJ 7800 SKIVE.CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, omtales under "Bjerregård", Åkjærvej 11, Fly, Fjends Kommune.C.C. overtog gården d. 26.-8.-1982 fra Lykke.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 406.600. Areal 34 ha. Gårdens besætning er på 120-140 kvier. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og ærter. Der findes 1 halmfyr.HINDBORGVEJ 34, "PEDERSBORG", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531079.PEDER CHRISTENSEN, salgskonsulent, født d. 16.-11.-1943, gift med Ellen Christensen, født d. 1.-3.-1944.E.C. er kommuneassistent.P.C. er salgskonsulent. Han overtog gården i 1962 fra Kristian Gudiksen.Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 66.080. Areal 59 ha.Stuehuset er opført 1967, stald og lade 1979. Gården drives med en ammekvægsbesætning af racen Limousine. Besætningen er en stambesætning som ofte udstilles på ungskuer og dyrskuer. Planteproduktionens salgsfgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HINDBORGVEJ 38, "HORSKJÆRGÅRD", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531101. CHRISTIAN CHRISTENSEN, proprietær, født d. 4.-2.-1930, søn af Karen og Niels Christensen, Hindborg, gift med Maren Katrine Dam (Tinne), født d. 24.-8.-1940, datter af Kresten Dam, Fly.T.C. er medlem af Menighedsrådet.C.C. overtog gården d. 1.-7.-1960 fra sin far, Niels Christensen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 809.900. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er forpagtet 34 ha.Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1979, kostald opført 1965, maskinhus 1971, løsdriftstald 1976 og lade 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 120 malkekøer + opdræt, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og gennemløbstørreri. På gården er der ansat 3 medhjælpere.



HINDBORGVEJ 77, "BABUCHA FARMEN", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07531160.BENT BØRSTING, minkfarmer, født d. 29.-7.-1936, søn af Ruth og Anton Børsting, Thorum, gift med Helga Vestergård, født d. 14.-2.-1939, datter af Marie og Anders Vestergård, Ikast.B.B. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra Egon Gammelgård.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 162.000.
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Areal 1,2 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1979, pelseriet opført 1965, minkhallerne 1980, 1985 og 1987. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 900 minktæver. Der findes 1 traktor og 1 pelsemaskine. Der er ansat fremmed arbejdskraft i pelsnings- sæsonen.

Foto: Kastrup Luftfoto.

HINDBORGVEJ 79, HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531029. KRESTEN BOEL, gårdejer, født d. 19.-1.-1945, søn af Magda og Hans Boel, Hindborg, gift med Anne-Lis Kjersgård Hedegård, født d. 28.-3.-1947, datter af Hanne og Johannes Hedegård, Krejbjerg.A.K.B. er fodspecialist.K.B. overtog gården d. 1.-10.-1968 fra sin far, Hans Boel.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.590.000. Grundskyld 187.700. Areal 13,7 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. og der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1985, svinestald og maskinhus opført 1976, øvrige bygninger i 1978 samt kornlager 1986, alle stalde er klimastalde. Gården drives med en svineproduktionm på 120 søer. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, byg og raps. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges lidt løs hjælp på gården.HINDBORGVEJ 82, "NEDERGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531173.JENS ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-12.-1939, søn af Agnes og Marinus Andersen, Lyby, gift med Marie Christensen, født d. 12.-3.-1943, datter af Johanne og Gunnar Christensen, Feldingbjerg.J.A. er næstformand for Salling Landboforening og i Landbrugsrådets samfundskontaktudvalg. Han overtog gården d. 12.-3.-1965 fra Kristian Jakobsen.Matr. nr. 10c m.fl. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er forpagtet 12 ha. fra præstegården.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1980, kostald opført 1915 og ombygget 1974, lade opført 1890 er omnbygget til svin og køer 1974, svinestald og maskinhus opført 1975 og endnu en svinestald opført 1979. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden indkøbes ca. 1.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-190-HINDBORGVEJ 105, "LINDELY", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531043.KRISTIAN THORGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1942, søn af Eskild Kristensen, gift med Ruth Thorgaard Christensen, født d. 26.-9.-1946, datter af Marinus Christensen.K.T.K. overtog gården d. 15.-5.-1972 fra sin far, Eskild Kristensen.Matr. nr. 11b 10b m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 344.800. Areal 25,1 ha., tilkøbt 11 ha. og i 1985 naboejendommen på 15,8 ha.Stuehuset er opført 1887 og tilbygget 1985, gi. kostald opført 1930, svinestald 1972, lade 1974 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 plansilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HINDBORGVEJ 107, "NØRKÆRGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531170.SØREN MICHAEL JENSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1942, søn af Anna og Karl Jensen, Glerup.S.M.J. overtog gården d. 17.-2.-19184 fra Georg Bregner.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1986, svinestald opført 1970 og 1972, maskinhus og staklade 1985. Gården drives med en svineproduktion på 75 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, korntørringsanlæg og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HOBROVEJ 7, "SKOVHUSEGÅRD", HALSKOV, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537013.KRISTIAN LAURBERG KRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1918, søn af Kamilla Margrethe og Jens Peter Kristensen, gift med Edith Elfrida Laustsen, født d. 8.-12.- 1933, datter af Thora Elfrida og Klaus Gregers Laustsen, Dommerby. K.L.K. overtog gården d. 20.-2.-1960 fra sin far, Jens Peter Kristensen, ejendommen havde været i forpagtning i 3 år før overtagelsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 7,2 ha. og der er 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1912 efter en brand og moderniseret 1966, kostald og svinestald opført 1912 og omforandret 1954, maskinhus opført 1930 og omforandret til garage og værksted, maskinhus opført 1987 og 2 hønsehuse. Gården drives med en svineproduktion på 16 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, hvede, rug og byg. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffellægger og 1 portionstørreri. På gården er ansat 1 medhjælp.HOBROVEJ 11, "HALSKOVHUSE", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537253.JØRGEN KIRK JENSEN, smed, født d. 12.-7.-1952, søn af Edith og Jens Kirk Jensen, Spøttrup, gift med Conny Heilskov Thomsen, født d. 27.-1.-1947, datter af Marianne og Sti Sørensen, Nr. Søby.J.K.J. er smed i Skive. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Magnus Heilskov. Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 212.000. Areal 19,8 ha., heraf 1,5 ha. mose og 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og moderniseret 1984, kostald og lade opført 1929 og maskinhus 1969. Gården drives som alsidigt landbrug med 18 stk. kødkvæg af blandet race samt 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 slåmaskine. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



HOBROVEJ 15, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537056.VILFRED LARSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1928, søn af Emilia og William Larsen.V.L. er forretningsfører for Fjends Herreds Brandforsikring. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin mor, Emilia Larsen.Matr. nr. 3q m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 109.500. Areal 11,1 ha., heraf ca. 5 ha.
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opdyrket eng.Stuehuset er opført 1927 og moderniseret flere gange, kostald og lade opført 1927, hønsehus 1931, svinestald 1962 og maskinhus 1964. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HOBROVEJ 16, HALSKOV, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537186.ERNST EIVIND PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1915, søn af Anne Margrethe og Peder J. Pedersen, Svanninge, gift med Edel Poulsen, født d. 2.-11.-1919, datter af Mathilde og Poul Poulsen, Thise.E.E.P. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra Graves Nielsen.Matr. nr. 2m m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 103.500. Areal 14,8 ha., heraf frasolgt4,4 ha., der er 2,2 ha. tørvesø. Stuehuset er opført i 1800-tallet og senere omforandret efter en brand, er på 4 heste. Der findes 1 traktor. moderniseret 1973, kostald opført 1800-tallet og desuden er der staklade og garage. Besætningen 3orden er lejet ud.HOBROVEJ 17, BRUGDALGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537157. KNUD PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1920, søn af Jenny Johanne og Hans Christian Pedersen, Flovtrup.K.P. overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Adolf Emil Pedersen.Matr. nr. Iq m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 138.600. Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 8,9 ha.Det gamle stuehus er opført 1910og afløst af nyt i 1969, svinestald opført 1920, kostald og drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 7 racen SDM. Svineproduktionen er på 3 søer, slagtesvinene findes 1 traktor, gården drives uden fremmed arbejdskraft.
maskinhus 1964. Gården køer + opdræt, alle af opfedes på gården. Der



HOBROVEJ 18, "VESTER SKOVLUND", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 537268.MORTEN VERNER LARSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1928, søn af Kristine og Magnus Larsen, gift med Magda Madsen, født d. 23.-8.1936, datter af Helga og Sigurd Madsen, Hvidbjerg.M.V.L. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin far, Magnus Larsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 23.-4.-1861.
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Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 242.000. Areal 23,8 ha., heraf 7,8 ha. mose og 8,3 ha. eng, der er forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret flere gange, lade opført 1902, maskinhus og hønsehus 1960 og kostald 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 23 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og køresilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HOBROVEJ 19, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538321.EJNER KNUDSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1943, søn af Ester Margrethe og Osvald Jensen Knudsen, Skive, gift med Gurli Bertelsen, født d. 16.-7.-1948, datter af Anne-Lise og Aage Bertelsen, Højslev.G.K. er lærer i Højslev.E.K. overtog gården d. 13.-4.-1985 fra Sonja Bisgaard.Matr. nr. 27a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 124.400.Der er 2,2 ha. høje træer og 4 fredede gravhøje på gården.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1975, gi. kostald opført 1900 og omforandret til svin 1970, gi. stald opført 1900 og omforandret til fravænningsstald, lade opført 1930, farestald 1970, slagtesvinestald 1978 og maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der findes 1 traktor, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Eneste fremmed arbejdskraft er husbondafløser.HOBROVEJ 23, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538089.BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1941, søn af Ingeborg og Laurits Nielsen, gift med Lis Hørup, født d. 1.-2.-1952, datter af Magda og Viggo Hørup, Nørre Dam, Møldrup.L.N. er dagplejemor ved Skive Kommune.B.N. er kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark og formand for Venmstre Vælgerforeningen



-193- i Ørslevkloster. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra faderen, Laurits Nielsen. Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 243.600. Areal 27 ha., heraf tilkøbt ialt 14 ha., heraf de 6 ved jordfordeling, der er 5 ha. eng og 14 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1951, kostald og lade 1914 og kostalden omforandret i 1957, svinestald opført 1957 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen består af 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 4 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HOBROVEJ 24, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537140.CARSTEN KJÆR PEDERSEN, tømrer, født d. 3.-8.-1962, søn af Else og Svend Kjær Pedersen, Hald, bor sammen med Berit Rantzru Larsen, født d. 4.-8.-1967, datter af Ulla Rantzru og Jørgen Tage Larsen.B.R.L. er ansat på Dianaly i Hald.C.K.P. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Ejner Michael Nielsen.Matr. nr. It m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 118.400. Areal 11,7 ha., heraf 4,4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1897 og restaureret flere gange, lade opført 1897, kostald 1957 og senere forandret til hestestald, maskinhus opført 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Det påtænkes at starte en kødkvægsbesætning af racen Simmentaler. HOBROVEJ 26, "GJEDDEBÆK- GÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537010.GUNNAR MADSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1940, søn af Karen og Niels Christian Madsen, Kås, gift med Karen Vroue Hansen, født d. 18.-8.-1943, datter af Elise Vroue og Valdemar Hansen, Hald.G.M. overtog gården d. 23.-9.- 1969 fra Jakob Michelsen.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 347.400. Areal 38 ha., heraf 4 ha. margi-naljord og der er forpagtet 38 ha.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret 1986, kostald, svinestald og lade opført 1896, maskinhus 1972 og ny kostald 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 portionstørreri og halmfyr. Der er ansat 1 fast medhjælp.



HOBROVEJ 28, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537049.ALFRED KRISTIAN FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1919, søn af Louise og Peder Frederiksen, gift med Edith Sørensen, født d. 13.-3.-1926, datter af Signe Petrea og Niels Madsen Sørensen, Dommerby.A.K.F. har været i bestyrelsen for Kontrolforeningen og for He- steavlerforeningen. Han overtog gården d. 30.-10.-1947 fra sin far, Peder Frederiksen, gården 
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Grundskyld 188.300. Areal 16,2 ha.,har været i familiens eje i flere generationer.Matr. nr. 15a + 9e. Ejendomsskyld 750.000.heraf 1,5 ha. plantage. I 48 år har præstegårds jorden været forpagtet.Stuehuset er opført 1910 og omforandret flere gange, kostald opført 1908, omforandret og tilbygget 1953, lade opført 1929 og omforandret 1953 samt maskinhus opført 1947. Oorden er lejet ud. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørringsanlæg.HOBROVEJ 30, "SØNDERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537284.JAKOB SØNDERGAARD JAKOBSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1933, søn af Marie og Magnus Jakobsen.J.S.J. er lagerarbejder ved Højslev Foderstofforretning. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra sin mor, Marie Jakobsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1886.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 167.000. Areal 17,6 ha.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1977, lade opført omkr. 1900-tallet og tilbygget 1932, ombygget til svin 1972, desuden er der en kostald opført 1932. Jorden er forpagtet ud.HOBROVEJ 34, "FLODGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537037.GUDIKE NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1932, søn af Anne Katrine og Niels Albert Nielsen, Røgind, gift med Valborg Hansen, født d. 5.-8.-1934, datter af Helga og Hartvig Hansen, Vinkel.V.N. er udearbejdende.G.N. overtog gården d. 1.-6.-1961 fra Kristian Mortensen.Matr. nr. 13a m.fl. Areal 15,6 ha., heraf 1,1 ha. krat og skov samt 2,8 ha. eng. Der er forpagtet 3,9 ha.Stuehusets alder er ukendt, lade opført 1938, hønsehus 1959, maskinhus 1968 og 1978 samt kostald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 5 søer, kun en del af grisene opfedes. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HOBROVEJ 36, "C.O. MINK", 7840 HØJSLEV.POUL CHRISTENSEN, pelsdyravler, født d. 25.-5.-1939, søn af Esta Karoline og Svend Åge Christensen, Hjørring, gift med Jane Guild Mortensen, født d. 11.-9.- 1943, datter af Anne og Karl Mortensen, Hald.J.G.C. arbejder på plejehjem i Skive.P.C. overtog gården d. 1.-12.-1983 fra Verner Kristensen.Matr. nr. 121.Gården drives med en pelsdyrproduktion på 670 minktæver. Der findes 1 traktor, 1 minkfodermaskine og 1 gylletank. Der er en dreng ansat efter skoletid.



-195-HOBROVEJ 42, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537182.JAKOB PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1920, søn af Julia og Viggo Pedersen, gift med Asta Esbensen, født d. 15.-12.-1925, datter af Anna og Niels Esbensen, Junget, Roslev.J.P. var formand for den lokale Husmandsforening i 3 perioder. Han overtog gården d. 1.-6.-1957 fra sin far, Viggo Pedersen.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 260.000. Grundskyld 46.600. Areal 0,5 ha., frasolgt 12,2 ha. ved jordfordeling i 1979.Stuehuset er opført 1890 og moderniseret flere gange, kostald opført 1930, lade 1952 og maskinhus 1976.HOBROVEJ 44, "TVÆRBÆKGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538035. KRISTIAN KIRKEGAARD, gårdejer, født d. 10.-9.-1920, søn af Ansine og Peter Christian Kirkegaard, gift med Metha Nielsen, født d. 3.-9.-1922, datter af Maria og Julius Nielsen.K.K. overtog gården d. 1.-9.-1946 fra Nikolaj Jakobsen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 224.800. Areal 37,5 ha., heraf 3,5 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført ca. 1901 og restaureret flere gange, lade og hønsehus opført 1901, lade tilbygget 1935, kostald og svinestald opført 1965, maskinhus 1968 og i 1971 er hønsehuset omforandret til maskinhus. Gården drives med en besætning på 60 slagtesvin og 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, ærter og raps. Der findes 1 traktor og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HOBROVEJ 46, "RØDALSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538339. KARL JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1946, søn af Anne Marie og Hans Jørgensen, gift med Tove Dejbjerg, født d. 15.- 7.-1946, datter af Dagmar og Sigfred Dejbjerg.T.J. er afløser på et plejehjem. K.J. er i bestyrelsen for Højslev Grovvareforening og han er formand for Hald Brugsforening. Han overtog gården d. 11.-7.-1969 fra sin mor, Anne Marie Jørgensen, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 328.000. Areal 44,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført 1930, avlsbygningerne er opført 1930 og moderniseret 1970, hvor der blev lavet spalte- og gylleanlæg, maskinhus opført 1976. Gårdens kvægbesætning er efter et IBR udbrud ved at blive indsat, besætnings støreisen bliver på 40 malkekøer, desuden opfedes der 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, diverse kartoffelmaskiner, 2 gylletanke, korntørringsanlæg og varmegenvindingsanlæg fra kostalden. På gården er der 1 fast medhjælp.



-196-HOLSTEBROVEJ 101, LUND, 7800 SKIVE, tlf. 07-525267.AKSEL STILLING, gårdejer, født d. 27.-3.-1943, søn af Sigrid og Christian Stilling, Breum, gift med Else-Marie Bunde, født d. 8.-10.-1954, datter af Martha og Rasmus Bonde Kristensen, Lund. ‘E.M.S. er lærer.A.S. er brandmand. Han overtog gården d. 11.-12.-1982 fra Peter Nielsen.Matr. nr. 7a. Areal 6 ha. og der er forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1982, svinestald opført 1909, kostald og lade 1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og 1 halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 103, "DALGÅRD", 7800 SKIVE.PEDER LARSEN, gårdejer, omtales under Ballingvej 5.P.L. overtog gården i 1974 fra Henning Lyngsø.Matr. nr. 5a. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 16 ha.Gården drives sammen med Ballingvej 5.
HOLSTEBROVEJ 107, "HALDBORG", 7800 SKIVE, tlf. 07-520556.NIELS LYBYE, gårdejer, født d. 11.-3.-1936, søn af Christian Lybye, gift med Jette Lind, datter af J.A.R. Lind.N.L. overtog gården i 1964 fra sin far, Christian Lybye, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1828.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.851.000. Grundskyld 890.500. Areal 72,5 ha., heraf er 5,2 ha. plantage.Stuehuset er opført 1973, maskinhus 1923, lade 1950, fårestald m.m. 1968, svinestald 1970 samt nyt maskinhus og lagerrum 1975. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Areal 38 ha., heraf 15,5 ha. opdyrket eng.

HULGÄRDVEJ 30, "VESTERGÅRD", BØSTRUP, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538098.SVEND AKSEL JENSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1917, søn af Ida og Peder Anton Jensen, gift med Emma Bak, født d. 14.-7.- 1925, datter af Line og Kristen Nielsen Bak, Ravnkilde.S.A.J. overtog gården d. l.-l.- 1960 fra sin far, Peder Anton Jensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.500. Grundskyld 575.400.



-197-Stuehuset er opført 1883, kostald og lade ligeledes 1883, hestestald 1925 og maskinhus 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 50 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og raps. Der findes 2 traktorer.HULGÅRDVEJ 35, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538259.VILLY JOHANSEN, husmand, født d. 25.-4.-1933, søn af Eva og Frederik Johansen, gift med Åse Vrou, født d. 20.-9.-1937, datter af Marie og Kristian Vrou.V.J. er kasserer i Menighedsrådet i Ørslevkloster sogn. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra sin far, Frederik Johansen.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 86.200. Areal 13 ha., heraf 5 ha. opdyrket eng-Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1976, kostald og lade opført 1929 og løbende omforandret. Gården drives med en kvægbesætning på 7 køer + opdræt, alle af blandet race, samt en so. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HØJVANGVEJ 2, "LANDLYST", ESTVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534153.JENS CHRISTIAN KUDAHL, landmand, født d. 3.-11.-1939, søn af Jakob Kudal, Sepstrup. J.C.H. overtog gården d. 1.-8.-1968 fra Børge Egholm.Matr. nr. lo m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 179.400. Areal 18,1 ha., heraf tilkøbt 5,7 ha., der er 3 ha. eng og forpag- tet 3 ha.Stuehuset er opført 1939, kostald og lade opført 1939 og ny svinestald 1971. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 13 malkekøer + 18 stk. opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HØJVANGVEJ 3, ESTVADGÅRD MARK, 7800 SKIVE, tlf. 07-534119. HARALD BUNDGÅRD FREDERIKSEN, landmand, født d. 19.-7.- 1924, søn af Christian Frederiksen, Mogenstrup, gift med Tove Tanderup Jensen, født d. 29.-5.-1928, datter af Viktor Jensen, Rønbjerg. H.B.F. overtog gården d. 12.-8.-1966 fra Evald Bech.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 134.800. Areal 11,4 ha., heraf 2 ha. eng. Alle bygningerne er opført 1939, da gården blev opført som stats-



-198-husmandssted. Der findes 1 traktor forpagtet ud. samt anpart i Estvad Møllelaug. Jorden er
HØJVANGVEJ 6, ESTVADGÅRD MARK, 7800 SKIVE, tlf. 07-534174. PEDER BROKHOLM, statshusmand, født d. 3.-10.-1911, søn af Jens Brokholm, Trabjerg, gift med Edith Børsting Mortensen, født d. 8.-8.1917, datter af Morten Børsting Mortensen, Hem.E.B.B. har været hjemmehjælper i 17 år.P.B. overtog gården, da den i 1939 blev udstykket fra Estvad-gård.Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 135.600. Areal 11 ha., heraf 2 ha. eng.Alle bygningerne er opført ved udstykningen i 1939. Jorden er bortforpagtet.

Matr. nr. 5n. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal

JEGSTRUPVEJ 5, 7800 SKIVE, tlf. 07-524278.THORKILD HONUM, hønseriejer, født d. 17.-6.-1936, søn af Ella og Joacim Honum, Skive, gift med Lis Høgh, født d. 25.-9.-1938, datter af Astrid og Vagn Høgh. L.H. er ansat på et revisionskontor.T.H. er formand for Skive Travbane, sektionsformand for Dansk Travopdrætterforening. Han overtog gården i 1960, da jorden blev købt.10,2 ha. og der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1961, avlsbygningerne opført henholdsvis 1961 og 1973. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion på 50.000 stk. af gangen, på årsbasis 300.000 slagtekyllinger. Desuden er der 20 travheste, interessen for avl og opdræt af travheste er både hobby og levebrød, som har udviklet sig gennem de sidste 20 år. Der findes 2 traktorer, genvindingsanlæg for varme og gasvarme til kyllegeopdræt- tet.JELSEVEJ 323, "NORDMARKSGÅRDEN", 7800 SKIVE.KARL GUSTAV THOMSEN, pelsdyravler, omtales under Lundøvej 146.K.G.T. overtog gården d. 1.-7.-1977 fra faderen, Magne Kastrup Thomsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 1.310.000. Grundskyld 343.000.Areal 14,9 ha., heraf 1 ha. eng og 3 sommerhusgrunde.Stuehuset er opført 1978, kostald udelukkende med planteproduktion og lade 1929 og skalmuret 1978. Gården drives bestående af byg, ærter og raps. Der findes 1



-199- halmfyr. Der bliver drevet campingplads på ejendommen, der er plads til 20 enheder.JERNBANEVEJ 3, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535539.SVEND JAKOBSEN, husmand, født d. 19.-1.-1944, søn af Anna og Hans Jakobsen, Vinkel, gift med Alice Nielsen, født d. 30.-9.-1959, datter af Anna og Arnold Nielsen.A.N. er sygehjælper i Højslev.S.J. overtog gården d. 1.-12.-1977 fra Visti Kristensen.Matr. nr. 13g Nr. Søby. Ejendomsskyld 684.000. Grundskyld 72.800. Areal 6,7 ha. Stuehuset er opført 1928 og restaureret flere gange, kostald opført 1928 og tilbygget til svin 1963, desuden er der en lade opført 1928. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug og raps. Der findes 1 traktor og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.JERNBANEVEJ 5, SØBY, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535918.SØREN og CARSTEN PLOUGMANN LAJGÄRD, gårdejere. De omtales under "Kon- radsminde", Røgindvej 6, Højslev.S.P.L. og C.P.L. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Arne Andersen.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34,8 ha., heraf 4,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1871 og omforandret flere gange, svinestald og lade ligeledes 1871, ny svinestald 1964 og endnu en i 1966. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor, 1 portionstørreri og plantørreri. Gården drives sammen med "Konradsminde", Røgindvej 6.KISUMVEJ 43, KISUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-534064.KRISTEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1915, søn af Elias Kristensen, GI. Rønbjerg, gift med Birgit Bjørnholt Nielsen, født d. 26.-1.-1931, datter af Hans Emanuel Nielsen, Estvad. B.B.K. er kirkesanger ved Estvad Kirke.K.K. har i en årrække været i bestyrelsen for Estvad-Rønbjerg Husmandsforening. Han overtog gården d. 29.-4.-1949 fra Jens Christian Kjær Hedegård.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 155.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 7 ha. og der er ca. 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1962, udbygningerne består af en gi. kostald og en ny kostald opført 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en svineproduktion på 5 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der 3 tyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KISUMVEJ 45, "KISUM NØRGÅRD", KISUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-534035.SVEND TANDERUP, gårdejer, født d. 15.-8.-1934, søn af Otto Tanderup, Ejsing, gift med Ingrid Nørgaard, født d. 2.-3.-1936, datter af Christian Nørgaard, Rønbjerg.S.T. overtog gården d. 19.-4.-1963



-200- fra Aage Madsen.Matr. nr. 11c m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 275.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført'1958 efter en brand, lade opført 1905, svinestald 1930 og ombygget 1963, kostald ombygget 1967, maskinhus opført 1966 og 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer og 38 stk. opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og del i markvandigsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KISUMVE3 52, "MELGÅRD", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534065.KARL POULSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1920, søn af Jens Christian Poulsen, Sepstrup, gift med Lilly Kristine Fly, født d. 28.-3.1923, datter af Niels Peter Fly, Kisum.K.P. har været i sognerådet i Est- vad-Rønbjerg Kommune, har været sognefoged i 8 år og formand for Estvad-Rønbjerg Kontrolforening. Han overtog gården d.1.-10.-1947 fra Magnus Madsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 272.800. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1939, lade ca. 1890, stald 1912 og maskinhus 1979. Oorden er forpagtet ud til sønnen, 3ens Peter Fly Poulsen, og dennes fætter, Jørgen Fly, som driver Rønbjerg Maskinstation I/S. Der findes markvandingsanlæg og portionstørreri.KISUMVEJ 54, "KISUM NYGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534049.KRISTIAN HEDEGÅRD, landmand, født d. 18.-3.-1913, søn af Poul Hedegård, Egebjerg, gift med Mary Fly, født d. 7.-6.-1915, datter af Niels Peter Fly, Rønbjerg.H.H. byggede gården i 1942, jorden er fra Mary Flys fødehjem, "Øster Lidegård".Matr. nr. 7h m.fl. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.Alle bygningerne er opført 1942. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor og halmfyr. Sønnen Poul Erik Fly Hedegård købte ejendommen i 1982, ejendommen beboes af Mary og Kristian Hedegård.KISUMVEJ 60, ESTVADSGÅRD MARK, 7800 SKIVE, tlf. 07-534216. VERNER PLOUGMANN, landmand, født d. 13.-10.-1947, søn af Jens Plougmann, Spøttrup, gift med Ellis Winther, født d. 19.-11.-1949, datter af Niels Winther, Spøttrup. V.P. er i bestyrelsen for Hem-Vin- de-Hvidbjerg Husmandsforening, i



-201- repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 20.-11.-1973 fra Niels Kirkebak.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 138.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ca. 16 ha. Der er 3 ha. eng og 17 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1881, kostald 1964, lade og roehus 1971 samt svinestald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 30 malkekøer og 40 stk. opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og 1 plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. I 1881 blev stuehuset bygget som Est vad Nordre Skole, den blev nedlagt som skole i 1960.KRARUPVEJ 29, "KURGÅRD", HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531027.SVENNING SØRENSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1942, søn af Thora og Frederik Sørensen, Hem, gift med Karen Vestergård, født d. 23.-2.-1946, datter af Dorthe og Kristian Vestergård, 0. Jølby.K.S. er sygeplejerske.S.S. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra faderen, Frederik Sørensen.Matr. nr. 21h m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt ca. 21 ha., der er 1 ha. skov og 2 ha. eng samt 7 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1864 og restaureret flere gange, sidst i 1980, kostald opført 1920 og ombygget 1970, lade opført 1957, svinestald 1973 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og rajgræs. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Maskistation bruges til en del af markarbejdet.KRARUPVEJ 30, HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531230.ANTON MEHLSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1936, datter af Valborg og Mehlsen Nielsen, Hem, gift med Else Vetter Nørgård, født d. 29.-3.-1942, datter af Astrid og Ernst Nørgård, Sdr. Onsild.E.V.N. er hjemmehjælper.A.M.N. overtog gården d. 1.-7.- 1963 fra sin moster, Mathilde Go- ul Olesen. Gården har været i familiens eje siden 1866.Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 254.000. Areal 16 ha.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1975, lade og kostald opført 1927, slagte- svinestald 1966. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 30 SPF-søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KRARUPVEJ 46, HEM, 7800 SKIVE, tlf. 07-531048.NIELS SEVELSTED NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1940, søn af Valborg og Mehlsen Nielsen, Hem, gift med Connie Sørensen, født d. 10.-8.-1943, datter af Thilde og Jens. Sørensen.N.S.N. overtog gården d. 11.-6.- 1969 fra sin far, Mehlsen



-202-Nielsen.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 577.800. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1974, alle avlsbygninger er opført efter en brand i 1952, desuden er der slagtesvinestald opført 1977, sostald 1979 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 SPF-søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter, byg, rajgræs og frø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 plansilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.KRARUPVE3 58, "KRARUP TOFTEGÅRD", KRARUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-523395.HENRIK NYMANN, gårdejer, født d. 27.-8.-1917, søn af Karen og Niels Nymann, Krarup, gift med Anna-Lise Skibsted, født d. 12.-10.1923, datter af Anne Mette og Niels Skibsted.H.N. overtog gården d. 19.-2.-1958 fra sin far, Niels Nymann. Gården drives sammen med "Bakgården", Ballingvej 7, Hem, de togårde drives som I/S sammen med sønnen, Niels.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 582.600. Areal 44 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha.Stuehuset er opført 1911 og tilbygget 1928, avlsbygningerne opført 1912 efter en brand, maskinhus opført 1947, nyt maskinhus og lade 1974 og avlsbygninger lavet om til svin 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion, slagtesvinene kommer fra Ballingvej 7, ialt ca. 250 stk. af gangen. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og vinterbyg. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 slamsuger, 1 gummiged, 1 gylletank og 1 plansilo. Der bruges lidt fremmed arbejdskraft.LUNDHEDEVEJ 10, KISUMKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07534116.SØREN NIELSEN, husmand, født d. 9.-1.-1918, søn af Ludvig Nielsen, Rønbjerg, gift med Petra Pedersen, født d. 7.-7.-1925, datter af Kresten Pedersen, Hald. S.N. er formand for Estvad-Røn- bjerg Husmandsforening, i kredsbestyrelsen for Vinderup-Holste- bro Husmandskreds. Han overtog gården d. 25.-8.-1943 fra Kirstine Pedersen.Matr. nr. 6e m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 98.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret flere gange, kostald og lade opført 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-203-LUNDHEDEVEJ 12, KISUMKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07-534115.JØRGEN IBSEN, landmand, født d. 7.-4.-1941, søn af Gerhard Ibsen, gift med Annemette Gregersen, født d. 2.-6.-1947, datter af Ejner Gregersen, Trandum.A.I. er rengøringsassistent.J.I. er postbud fra Skive Postkontor. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin far, Gerhard Ibsen.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 117.000. Areal 12 ha., heraf 1,4 ha. eng.Stuehuset er opført 1955, lade ca. 1900, maskinhus 1946, kostald 1960 og garage1965. Gården drives med en svineproduktion på 5 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDHEDEVEJ 18, "KOLDKJÆR- GÅRD", KISUMKÆR, 7800 SKIVE, tlf. 07-534114.HERMANN PEDERSEN, landmand, født d. 8.-10.-1932, søn af Elias Pedersen, Lille Kjellerup, gift med Anna Kirstine Hyldgård Jakobsen, født d. 4.-4.-1937, datter af Niels Hyldgård Jakobsen, Nauer.H.P. overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Aksel Børsting.Matr. nr. 12b m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 214.700. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 12ha. og der er forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført 1947 og tilbygget 1972-1976, kostald og lade opført 1965, maskinhus 1977 og minkhaller opført 1980-1988. Gården drives med en pelsdyrproduktion på ca. 600 minktæver, der produceres ca. 2.700 skind pr. år. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 1 gylletank, markvandingsanlæg og halmfyr. Gården drives under navnet "Koldkær Mink I/S", ejerne er Ole Andersen, Bent Pedersen og Hermann Pedersen. Endvidere driver Hermann Pedersen maskinstation fra gården.LUNDHEDEVEJ 201, "LUNDHEDE", 7800 SKIVE, tlf. 07-521567. HENNING BORUP SVENDSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1932, søn af Jens Svendsen, Jebjerg, gift med Ella Astrup Andersen, født d. 23.-2.-1929, datter af Christian Andersen, Balling.E.A.S. er overlærer på Skivehus Skole.H.B.L. har været bestyrelsesmedlem i Jutland Slagterierne og han er egnsrepræsentant i Mejeriselskabet Danmark. Han overtog-



-204- gården d. 1.-12.-1974 fra Niels Ejler Nielsen. Gården var oprindelig på 110 ha., den blev udstykket efter en brand i 1938. Gården er nævnt i Trap Danmark i 1347 og i Chr. V. matrikel i 1688.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 233.500. Areal 22,9 ha.Stuehuset er opført 1889, kostald og lade 1938, maskinhuset er et gammelt ombygget vandmøllehus. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LUNDØVEJ 7, "ELMEGÅRDEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537060.ERIK HØJRIIS, gårdejer, født d. 4.-7.-1953, søn af Nanna og Poul Højriis, bor sammen med Helga Nielsen, født d. 3.-12.-1953, datter af Nanna og Kristian Nielsen, Harre.H.N. er kontorassistent.E.H. er uddannet karrosseribygger. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far, Poul Højriis, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 1 ha. skov og 11 ha. eng samt 3 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1888 og restaureret flere gange, kostald opført 1913-1915, tilbygget med svinehus 1968 og omforandret 1977, maskinhus opført 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med 36 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 13 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, 1 portionstørreri og 1 plansilo. Der er ansat 1 dreng som medhjælp efter skoletid.LUNDØVEJ 39, "VANGSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537142. LAURITS KRISTENSEN og SVEND ERIK VANGSGÅRD, landmænd. L.K. er født d. 8.-9.-1935, søn af Godtfred Kristensen, gift med Ella Kristensen, født d. 23.-3.-1937, datter af Johannes Kristensen. S.E.V. er født d. 1.-8.-1960, søn af Laurits Kristensen, gift med Bodil Madsen, født d. 24.-12.-1961, datter af Søren Madsen.E.K. er halvtidsansat på fabrik.B.M. er bager.L.K. er i bestyrelsen for den lokale landboforening. Han overtog gården i 1967 fra sin far, Godtfred Kristensen.S.E.V. er i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han fik halvpart i gården i 1985.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 513.100. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 15 ha. eng og 5 mose samt 35 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1865, stalde 1972 og foderhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 80 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp.LUNDØVEJ 95, "BAKKEGÅRDEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-587045.KRISTIAN BÆKGAARD, gårdejer, født d. 11.-9.-1922, søn af Signe og Anders Christian Bækgaard.K.B. overtog gården d. 15.-11.-1956 fra Poul Jakobsen, Herning.Matr. nr. la Svenstrup. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 357.200. Areal 39 ha., heraf 1 ha. skov og bakkeskråninger.



-205-Stuehuset er opført 1935, kostald og lade opført 1915, svinestald 1962 og maskinhus 1963. Gårdens besætning er på 30 SDM-kvier. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 1 traktor og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDØVEJ 120, "DEGNSGÅRDE", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537043. HANS TRANBERG JENSEN og KRISTIAN ØSTERGAARD JENSEN, gårdejere. H.T.J. er født d. 6.-2.- 1948, K.Ø.J. er født d. 31.-7.-1954, begge sønner af Gudrun og Svend Østergaard Jensen.H.T.J. og K.Ø.J. overtog gården d. 1.-1.-1983 fra deres far, Svend Østergaard Jensen, de er 3. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 429.000. Areal 42 ha., heraf 3,9 ha. eng og der er forpagtet 3,3 ha.Stuehuset er opført 1872 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1906, kostald forandret 1985, ny kostald og lade opført 1976, desuden er der en gammel hestestald og maskinhus. Gården drives med en kvæproduktion på 37 malkekøer + opdræt, alle af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 portionstørreri og 2 køresiloer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDØVEJ 130, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537130.HUGO KRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1934, søn af Anton Kristensen, Ikast, gift med Conny Svoldgaard, født d. 7.-2.-1941, datter af Laigaard Svoldgaard, Højslev.H.K. overtog gården d. 15.-4.-1939 fra Egon Pedersen.Matr. nr. 3t. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 232.300. Areal 22,1 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.Stuehuset er opført 1917, staldene ligeledes 1917, lade 1959, maskinhus 1978 og garage 1985. Gården drives med en malkekvægsbesætning af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDØVEJ 139, "ØSTERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538157. MICHAEL ØSTERGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1938, søn af Tilde og Peder Østergård Jensen, gift med Hanne Vistisen, født d. 2.-1.-1950, datter af Åse og Peder Vistisen, Hald.H.J. er omsorgsassistent i Skive. M.Ø.J. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sin far, Peder Østergård Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 380.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 9,8 ha., der er 16 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret flere gange, kostald og lade opført 1900 og tilbygget 1973, hønsehus opført 1900 og svinestald 1932, desuden er der et maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malke-



-206- køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 13 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Gården drives med faderen som medhjælp.LUNDØVEJ 146, "LUNDØ MINKFARM", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 538137.KARL GUSTAV THOMSEN, pelsdyravler, født d. 7.-7.-1946, søn af Betty Kirstine og Magne Kastrup Thomsen, gift med Linda Jensen, født d. 4.-2.-1955, datter af Sonja og Søren Jensen, Hald. K.G.T. er i bestyrelsen for Minkfodercentralen og i bestyrelsen for den lokale minkavlerforening. Han overtog gården d. 1.-12.-1967. Matr. nr. llh m.fl. Ejendomsskyl d 1.150.000. Grundskyld 192.100. Foto: Kastrup Luftfoto.Areal 25 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha.skov og 4 ha. standeng.Hele minkfarmen er opført fra 1967-1988. Minkfarmen har 1.400 avlstæver af racen Scan Black og Vildvinde. Farmen har siden 1981 været en A-farm, som har været næsten fast repræsenteret på hitlisten over mink. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 minkfodermaskiner, 1 markvandingsanlæg og eget pelseri og anlæg til optøning af vand. På gården er der løs medhjælp i spidsbelastningsperioderne. Gården drives sammen med Jelsevej 323.LUNDØVEJ 161, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538372.NIELS PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1937, søn af Dagmar og Niels H. Nielsen, gift med Bodil Laursen, født d. 4.-11.-1940, datter af Bertha og Jens Laursen.B.N. er sygehjælper i Skive.N.P.N. er kirkeværge ved Lundø Kirke, han er i bestyrelsen for Højslev Foderstofforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin far Niels H. Nielsen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 10 ha. strandeng og almindelig eng og 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført før 1804, svinestald opført 1880 og siden omforandret, kostald opført 1974 og staklade 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der er desuden 100 slagtesvin. Der findes 3 traktorer og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. LUNDØVEJ 196, "GRAVGÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538369. PEDER EJGIN PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1938, søn af Agnethe og Martin Pedersen, gift med Anny Jørgensen Madsen, født d. 26.-8.-1943, datter af Musse og Anders Madsen, Balling. A.J.P. arbejdet halvtids i en bagerforretning i Skive.P.E.P. overtog gården d. 1.-8.-1966 fra sin far, Martin Pedersen, nuværende ejer er 4. generation



-207- på gården.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld, 1.800.000. Grundskyld 365.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 1 ha. skov, 6 ha. eng og 5 ha. opdyrket eng. Stuehuset er opført 1872 og restaureret flere gange, kostald, lade og maskinhus er alle opført efter en brand nytårsaften 1981/82. Gården drives med en kvægproduktion på 44 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 2 søer. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LUNDØVEJ 198, "LUNDØ MØLLE", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538316. FLEMMING KJØLHEDE SØRENSEN, født d. 20.-7.-1960, søn af Grethe og Viggo Sørensen, gift med Kirsten Brodersen, født d. 19.-11.1962, datter af Inger og Martin Brodersen.K.S. er kontorassistent.F.K.S. er i bestyrelsen for Kontrolforeningen i Skive, i bestyrelsen for Kvægavlerforenin- gereamtepræsentanfoiMejeriselskabetDanmark. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra sin far, Viggo Sørensen.Matr. nr. 12u m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 303.800. Areal 44 ha., desuden er der i 1988 købt 15 ha., der er 1 ha. skov, 18 ha. eng, 3 sommerhusgrunde og 4 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret flere gange, udbygningerne brændte i 1970 og blev da opført med kostald og lade, desuden er der maskinhus opført 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 45 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. LÆRKENBORGVEJ 3, "BAKKEGÅRDEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538230.BENT BAK, gårdejer, født d. 9.-12.-1937, søn af Kristine og Kristian Bak, Engedal, gift med Ruth Hellerup, født d. 1.-12.-1941, datter af Valborg og Kristian Hellerup, Vroue.B.B. overtog gården d. 1.-11.-1968 fra Agnes Olesen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraftilkøbt 5 ha., der er 1 ha. skov og 4 ha. eng samt 5 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1910 og moderniseret 1980, lade opført 1949, kostald 1966 og igen 1974, maskinhus opført 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og 1 køresilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-208- LÆRKENBORGVEJ 15, "LÆR- KENBORG", 7840 HØJSLEV, tlf. 07538015.VALDEMAR HANSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1918, søn af Ane- Sofie og Iver Kristian Hansen, gift med Elise Vrou, født d. 29.-12.-1920, datter af Karen og Jens Jensen Vrou.V.H. overtog gården d. 1.-10.-1946 fra sin svigerfar, Jens Jensen Vrou.Matr. nr. la. Areal 90 ha., heraf8 ha. skov, 11 ha. eng og 4 ha. krat og bakker.Stuehuset er 223 år gi., hønsehus opført 1910, kostald 1921, maskinhus 1951, svinestald 1959 og lade 1975. Gården drives med en ammekobesætning på 25 moderdyr, 20 af disse er renracet Limousine samt 1 tyr. Desuden er der 25 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og rug. Der findes 3 traktorer og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården.NR. SØBYVEJ, 7850 STOHOLM, tlf. 07-535534.GUNNAR VIBKJÆR HERMANSEN, autoopretter, født d. 11.-2.-1942, søn af Anna og Mads V. Hermansen, Spøttrup, gift med Ase Hoberg, født d. 16.-3.-1947, datter af Erna og Ejner Hoberg, Demstrup.Å.H. er laborant i Viborg.G.V.H. er autoopretter i Skive. Han overtog gården d. 1.-9.-1984 fra Erling Holst. Matr. nr. ig m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 190.100. Areal 23 ha., heraf 5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1959 og moderniseret 1980, kostald og lade opført 1959, kostald omforandret til heste i 1984. Gårdens besætning er på 2 heste. Der findes 1 traktor og halmfyr. 18 ha. af jorden er lejet ud.NY VIBORGVEJ 5, "MELBJERGGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536009.VILLY JENSEN, kirkebetjent, født d. 28.-10.-1933, søn af Anna og Theodor Jensen, Hald, gift med Laura Marie Åkær Laigård, født d. 22.-1.-1940, datter af Marie Åkær og Johan Ejler Laigård.L.A.J. er sygehjælper på Skovbakkehjemmet i Skive.V.J. er kirkebetjent Ved Højslev Kirke. Han overtog gården i 1964 fra sin svigerfar, Johan E. Laigård. Gården blev bygget i 1909 af Jakob Åkær Jakoben, (Lauras bedstefar), da den blev udstykket fra Hobrovej 4.Matr. nr. lu. Ejendomsskyld 786.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. skov og 7 ha. eng. Stuehuset brændte nytårsaften 1972/73 og blev genopført 1973, kostald, lade og hønsehus opført 1909 og maskinhus 1960. Der findes 1 halmfyr. Jorden er forpagtet ud. OVER SPANGEN 3, "NØRREGÅRD", ESTVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07534062.HENRIK KARSTEN HENRIKSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1943, søn af Valdemar Henriksen, Møgel Thorum, gift med Hanne Katrine Christensen, født d. 12.-11.-1944, datter af John Christensen, Junget.H.K.H. er sygeplejerske på Skive Sygehus.



-209-H.K.H. overtog gården d. 19.-11.-1967 fra Valdemar Sørensen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 211.800. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført 1870 og moderniseret flere gange, kostald opført 1925, lade genopført efter brand i 1938, ny kostald 1967, svinestald 1974 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med 23 malkekøer og kvier, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 35 søer, der produceres ca. 500 smågrise årligt. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.OVER SPANGEN 6, "SØNDERGÅRD", KISUM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534020.ELNA PRIMDAHL ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1931, datter af Jens Christian Primdahl Jensen, Rønbjerg, gift med Jens Andersen, født d. 24.-3.-1925, søn af Peter Andersen.J.A. døde i 1978.E.P.A. er rengøringsassistent på Skive Sygehus. Hun overtog gården i 1978 fra sin svigermor, Mette Andersen, nuværende ejer som har været i slægtens eje siden 1880.er 3. generation på gården,Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 299.400. Areal 40 ha., heraf 10 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1888, kostald og lade ligeledes 1888, svinestald og maskinhus 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug, havre, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen, Jørgen Andersen, driver gården.OVER SPANGEN 10, "BUNDGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534019.NIELS DREJER, gårdejer, født d. 21.-10.-1940, søn af Søren Sørensen Drejer, Thorum, gift med Inge Lise Sørensen, født d. 2.-8.-1949, datter af Harry Sørensen, Rønbjerg.I.L.D. er dagplejer.N.D. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Harald Frederiksen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 560.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 7 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1973, kostald og lade 1960, svinestald 1969 og maskinhus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. Desuden er der en ammekobesætning på 20 Simmentaler-køer og 3 Araber-heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter, græs og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, markvandingsanlæg, 1 plansilo og anpart i Flyndersø Vindmøllelaug. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.OVERMARKVEJ 31, "C.O.MINK", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537044.HANS HAVE OLESEN, minkavler og specialarbejder, født d. 30.-4.-1933, søn af Theodora og Søren Have Olesen, gift med Esther Skorstengaard Jensen, født d.



-210- 10.-7.-1945, datter af Karen og Jens Jensen, Sjørup.E.S.O. er kontorassistent i Stoholm.H.H.O. er truckfører ved Jysk Beton. Han overtog gården d. 1.-12.-1983 fra Verner Kristensen.Matr. nr. 121. Ejendomsskyld 280.000. Grundskyld 42.400. Areal 1,1 ha. Gården drives med en pelsdyrproduktion med 670 avlstæver. Der findes 1 traktor, 1 minkfodermaskine og 1 gylletank. 1 medhjælp efter skoletid er ansat.OVERMARKVEJ 81, "FREDERIKSBERG", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537089.JOHANNES DAHL JAKOBEN, husmand, født d. 11.-10.-1931, søn af Marinus Dahl Jakobsen, gift med Jenny Andersen, født d. 11.-3.-1930, datter af Kristine og Niels Andersen.J.D.J. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-2.-1954 fra Knud Andersen. Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 230.000. Areal 13,2 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.Stuehuset er opført 1922 og moderniseret 1977, kostald opført 1922 og omforandret til svin 1958, lade opført 1958 og ny kostald 1967. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 9 kvier, 4 søer og 25 slagtesvin. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.OVERMARKVEJ 85, "KOM IND", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537135. HENRY ISAKSEN, kaptajn, født d. 21.-4.-1925, søn af Katrine og Peter Isaksen, gift med Jytte Doris Hansen, født d. 6.-1.-1960, datter af Viktoria og Gunnar Emil Hansen.H.I. er kaptajn ved Skive Kaserne, han er uddannet gymnastiklærer. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra Hans Have Olesen. Matr. nr. ly m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2,6 ha. skov.Der har været et gammelt stuehus fra 1900, som er ombygget til garage og vognport, det nye stuehus er opført 1966 og omforandret 1973-1974. Svinestald opført 1925, lade 1936 ombygget til maskinhus 1985, kostald opført 1961 ombygget til heste 1978. Besætningen er på 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Stuehuset er opført 1898, moderniseret 1975 ogukendt.

OVERMARKVEJ 92, "OVERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535731.ELSE MARIE JAKOBSEN, lærer, født d. 27.-3.-1947, datter af Karen og Søren Vestergaard Sørensen, Esbjerg.E.M.J. er lærer. Hun overtog gården d. 1.-8.-1973 fra Peter Strøm Kristensen, som beholdt jorden.Matr. nr. 13e. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 57.600. A- real 0,6 ha.1985, kostald og lades alder er



OVERMARKVEJ 93, "SOMBORG- HUS", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535374.HENRY KONRADSEN, husmand, født d. 10.-11.-1914, søn af Jen- sine og Anton Konradsen, gift med Anna Elisabeth Frederiksen, født d. 20.-1.-1918, datter af Marie Elisabeth og Niels Peter Frederiksen.H.K. overtog gården d. 1.-7.-1951 fra sin mor, Jensine Konradsen, 
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nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7d m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 100.200. Areal 9 ha., heraf 2,7 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gange, kostald opført 1874 og omforandret 1975, hønsehus opført 1951 og lade 1955. Der findes 1 traktor. Jorden er lejet ud.OVERMARKVEJ 94, "SAMBORGGÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535470.EJGIL JAKOBSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1944, søn af Anna og Hans Jakobsen, gift med Bente Redder, født d. 1.-11.-1928, datter af Louis Redder.E.J. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra sin farbror, Karl Jakobsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 522.700. Areal 72 ha., heraf 8 ha. eng. 16 ha. er lejet ud til Skive Flyveplads.Stuehuset er opført 1947, kostald 1912, svinestald 1943, lade og kostald ombygget til svin 1978, hønsehus og garage opført 1962, maskinhus 1972 og 1980. Gården drives med en svineproduktion på 16 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden indkøbes der smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 stålsilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.OVERMARKVEJ 95, "SKOVGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535769.HANS BJERGGAARD HANSEN, landbrugsvikar, født d. 20.-10.-1949, søn af Anne Marie og Henning Karl Hansen, gift med Lisbeth Graff, født d. 18.-9.-1951, datter af Inga Johanne og Theodor Valdemar Graff.L.B. er omsorgsassistent i Skive.H.B.H. er landbrugsvikar, han er i bestyrelsen for den lokale husmandsforening i Søby-Røgind-Vinkel. Han overtog gården d. 20.-3.-1982 fra Stig Sørensen.Matr. nr. 4g m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 138.700. Areal 19 ha. og der er forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført 1951 og moderniseret 1986, kostald og lade opført 1951, kostald ombygget til kartoffelhus i 1988, svinestald opført 1971 og maskinhus 1986. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, majs, ærter og hør. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. OVERMARKVEJ 97, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535241.SVEND AAGE HEDEGAARD MADSEN, deltids landmand, født d. 27.-6.-1948, søn af Signe og Hans Tage Madsen, gift med Anne-Marie Sørensen, født d. 19.-6.-1952, datter af Betty og Alfred Sørensen.A.M.M. er omsorgsmedhjælper



-212- på Resenlund i Skive.S.AA.H.M. er falckredder i Skive. Han overtog gården d. 22.-10.-1983 fra Kristian Sørensen.Matr. nr. 8f m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 85.300. Areal 8,3 ha. og der er forpagtet 5,6 ha.Stuehuset er opført 1948 og moderniseret 1984, kostald og lade opført 1948, svinestald 1965 og maskinhus 1986. Gårdens besætning er på 6 søer, slagtesvinene opfedes på gården, 2 kvier, 4 får og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.OVERMARKVE3 99, "HEDEGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-535016. VERNER HEDEGAARD, gårdejer, født d. 22.-10.-1918, søn af Bodil og Kristian Hedegaard.V.H. har været chauffør i 13 år. Han overtog gården d. 1.-5.-1962 fra sin far, Kristian Hedegaard, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38,9 ha.Stuehuset er opført 1907, gi. kostald 1870, kostald 1907, lade 1919 og hønsehus 1955. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 17 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

siden 1800.

PRÆSTEVE3EN 60, "PRIMDAHL", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534015.KRISTIAN PRIMDAHL 3ENSEN, gårdejer, født d. 27.-12.-1922, søn af 3ens Christian 3ensen, gift med Ellen Eriksen, født d. 22.-4.-1928, datter af Konrad Eriksen, Rønbjerg.K.P.3. har været sognefoged i Rønbjerg sogn. Han overtog gården d. 1.-10.-1956 fra sin far, 3ens Christian 3ensen, gården har været i slægtens ejeMatr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 69 ha., heraf 39 ha. eng. Stuehuset er opført 1912 og moderniseret 1960'erne, gi. svinestald, kostald og lade opført 1910, ny kostald og silohus 1964. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



PRÆSTEVEJEN 61, "RIISGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534230.LEIF SØRENSEN, landmand, født d. 5.-2.-1951, søn af Aksel Sørensen, Valsgård, gift med Anna Margrethe Lynderup, født d. 13.-8.- 1952, datter af Lars Kr. Lynderup, Ejsing.A.M.S. er sygeplejerske på Skive Sygehus.L.S. er i Indremissions kredsbestyrelse. Han overtog gården d. 1.-6.- 1974 fra Karl Peter Tanderup. Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 
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1.200.000. Grundskyld 217.700. Areal 26 ha., heraf2 ha. eng og der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1979, lade og kostald 1955, kostald tilbygget 1976 og maskinhus opført 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 31 malkekøer + 30 kvier, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, 2 gylletank og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. PRÆSTEVEJEN 63, "SØNDERBY- GÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534342.HENNING ABILDGAARD, gårdejer, født d. 12.-1.-1955, søn af Niels Abildgaard, Øsløs, gift med Jette Pedersen, født d. 28.-8.1964, datter af Børge Pedersen, V. Thorup.H.A. overtog gården d. 12.-11.-1983 fra Kristian Suuhl.Matr. nr. 9a. Areal 26 ha., heraf 2 ha. skov og der er forpagtet ca. 20 ha.Stuehuset er opført 1986, maskinhus og lade Gården drives med en kvægbesætning på 64 race. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, datastyret kraftfoderautomat, maskinstation
1957, kostald 1977 og kviestald 1978. malkekøer + opdræt, alle af blandet markvandingsanlæg, 2 køresiloer og bruges til en del af markarbejdet.PRÆSTEVEJEN 65, "MUSGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534031.JENS FOGED, gårdejer, født d. 2.-2.-1940, søn af Søren Foged, Thorum, gift med Karen Margrethe Madsen, født d. 7.-12.-1944, datter af Ejler Madsen, Brokholm. J.F. overtog gården d. 1.-5.-1966 fra Frands Jensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 562.000. A- real 67 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret i løbet af 1980'erne, svinestald opført



-214- 1954, 1970 og 1974, maskinhus opført 1978 og 1986. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 700 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.PRÆSTEVEJEN 72, "SPEGBJERG", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534095.SØREN AGERBÆK NIELSEN, landmand, født d. 10.-3.-1933, søn af Niels Agerbæk Nielsen, Borbjerg.S.A.N. overtog gården d. 4.-9.-1962 fra Jens Pedersen.Matr. nr. 18h m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 198.400. Areal 20,9 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha. og der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1913, gi. kostald ligeledes 1913 og ny kostald 1972, desuden er er en staklade. Gården drives med en kvægproduktion på 23 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og 1 køresilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Matr. nr. 13b 16f. Areal ca. 12 ha.

RAMSDAHLSVEJ 103, 7800 SKIVE, tlf. 07-523863.JØRGEN LOHMANN, handelsmand og landmand, født d. 10.-2.-1946, søn af Karen og Åge Christian Lohmann, bor sammen med Hanne Merete Andersen, født d. 5.-11.-1950, datter af Etly og Arly Andersen, Skive.H.M.A. driver hestepension med ca. 20 stk. heste.J.L. handler med heste. Han overtog gården d. 17.-12.-1972 fra Holger Nielsen.Stuehuset er opført 1939 og gennemrestaureret, stald opført 1939 og tilbygget senere, desuden er der en hestestald, som er opført 1985. Besætningen består af travheste. H.M.A. kører selv på travbaner, og har vundet mange pokaler og diplomer.RETTRUP KÆRVEJ 21, "NØRKJÆR", GL. RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534262. PETER HANSEN, svineproducent, født d. 20.-6.-1961, søn af Holger Hansen, Hår, gift med Helle Dahl Andersen, født d. 27.-1.-1961, datter af Thorkild Andersen, Randers.H.D.H. er sygeplejerske på Skive Sygehus.P.H. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Frits Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 4.300.000. Grundskyld 1.370.000. Areal 109 ha., heraf 14 ha. mose og krat.Stuehuset er opført 1877, gi. svinestald 1963, farestald 1978, klimastald, lade og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 200 SPF/MS-søer, der sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gaffeltruck, 1 gylletank, 1 gastæt silo, 1 plansilo, halmfyr og fuldautomatisk foderanlæg i staldene. På gården er ansat 1 fast medhjælp.



RETTRUP KÆRVEJ 26, "BAKKEGÅRD", GL. RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534329.NIELS AAGE LAUSTSEN, landmand, født d. 19.-8.-1936, søn af Arnold Laustsen, Skalmstrup, gift med Inger Nielsen, født d. 19.-11.-1938, datter af Andreas Nielsen, Broager.N.AA.L. er truckfører på Dantherm i Skive. Han overtog gården d. 15.-3.-1983 fra John Pedersen. Matr. nr. 17i m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 160.000.Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5
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ha., der er 2 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1877 og moderniseret 1981, kostald opført 1964 og carport 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med 2 RDM-køer, 18 ungkreaturer, 1 so, hvorfra grisene opfedes, 9 moderfår, 1 væder + opdræt og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og andel i Krarup Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RETTRUPKÆRVEJ 30, "NØRREGÅRDSMINDE", GL. RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534066.NIELS H. KRISTENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1916, søn af Elias Kristensen, gift med Ingeborg Østergård, født d. 8.-12.-1915, datter af Jens Peter Østergård, Gam- melstrup.N.H.K. overtog gården d. 1.-10.-1940 fra sin far, Elias Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1882.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 198.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha., der er 2,5 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1960, lade 1924 og tilbygget 1944 og 1950, maskinhus opført 1936, staklade 1968 og kostald 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Oprindelig hed gården "Nørregård" og var en større gård, som blev udstykket til flere ejendomme i sidste århundere.RUDE MØLLEVEJ 61, "DØLBYMINDE", V. DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531293. KAJ SØRENSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1944, søn af Kamma og Sigurd Sørensen, gift med Anni Framholt, født d. 6.-3.-1946, datter af Dorthe og Poul Framholt. K.S. overtog gården d. 10.-5.-1975 fra G. Guriksen.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 280.400. Areal 22 ha. og der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1880 og modernsieret 1976-1980, lade opført 1920, sostald 1964, farestald 1972, slagtesvinestald og maskinhus 1979 samt sostald 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 75 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, portionstørreri og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RUDE MØLLEVEJ 68, V. DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-531055.PER SØNDERGÅRD, gårdejer, født d. 19.-9.-1937, søn af Karen og Osvald Søndergård, Otting, gift med Marianne Jensen, født d. 10.-6.-1942, datter af Jenny og Poul Jensen, Dølby.P.S. overtog gården fra Kristian Andersen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 2.070.000. Grundskyld 570.100. Areal 40,3 ha., heraf tilkøbt 16 ha.



-216-Stuehuset er opført 1974, svinestald 1968, kostald 1969, maskinhus 1970, lade 1975 og silohus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 48 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 roeoptager, 2 gylletanke og 1 plantørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælp. P.S. ejer også "Granbjerggård", Vittrupvej 11, Otting, Spøttrup Kommune.RUDE MØLLEVEJ 74, "DØLBYGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-523874.LAUST M. LADEFOGED, proprietær, født d. 31.-10.-1933, søn af Else og Mads Ladefoged, Skive, gift med Nora Fenn, født d. 24.-9.-1931, datter af T. og Jes Fenn, V. Sattrup.L.M.L. overtog gården d. 4.-2.-1970 fra sin far, Mads Ladefoged.Nuværende ejer er 11. generation på gården, som kom i familiens eje d. 30.-4.-1720. Den 30.-11.-1906 blev den købt fri fra Estvadgård for 2.330 Rdl.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 4.150.000. Grundskyld 1.400.000. Areal 111 ha. og der er forpagtet 90 ha.Stuehuset er opført 1907, maskinhus og kornlager 1976, halmlade 1986, staldene brændte i 1987 og blev genopført 1988. Gården drives med en ammekobesætning på 75 ammekøer + opdræt, desuden er der plads til 1.400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frø, hvede og byg. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 gylletank, 1 gennemløbstørreri, plansiloer og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. L.M.L. ejer også "Øksenvadgård", Øksenvadvej 1, denne gård er på 38 ha., ejendomsskyld 1.700.000 og drives fra "Dølbygård".RUDE MØLLEVEJ 83, "RUDE MØLLE", DØLBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-521884.ELISABETH BOEL JENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1957, datter af Grethe og Svend Jensen, Skive.E.B.J. overtog gården i 1983 fra Gudik Østergård.Areal 43 ha.Stuehuset er opført 1837 og restaureret 1967, avlsbygningerne er opført ca. 1920. Gården drives som hestestutteri. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RØGINDVEJ 6, "KONRADSMINDE", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535127.CARSTEN PLOUGMANN LAIGÅRD, gårdejer, født d. 17.-5.-1936, søn af Kirstine og Hans C. Laigård, Ørslevkloster Mark, gift med Inga Jensen, født d. 13.-10.-1941, datter af Anna og Gustav Jensen, Højslev.C.P.L. overtog gården d. 1.-5.-1964 fra sin svigerfar, Gustav Jensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., desuden er der tilkøbt en ejendom på 34,8 ha., der er 1,5 ha. plantage og krat og 10 ha. er i forpagtning. Fra 1.-4.-1988 har sønnen, Søren Laigård, haft halvpart i gården, desuden har han halvpart i den tilkøbte ejendom på Jernbanevej 5, Søby, 7840 Højslev.Stuehuset er opført 1919, avlsbygninger 1908, kostald og lade 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer, fortrinsvis SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.RØGINDVEJ 7, 7840 HØJSLEV, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535153. FOLMER LEMMING, husmand, født d. 14.-10.-1912, søn af Margrethe og Andres Lemming, gift med Elly Vestergård Sørensen, født d. 17.-8.-1930, datter af Marie og Christian Vestergård Sørensen, Seide.F.L. overtog gården d. 1.-4.-1950 



fra Alfred Nielsen, Stoholm.Areal 7,8 ha.Gården er opført omkr. 1800-tallet. Jorden er lejet ud.SEJSTRUPVEJ 3, "ROSENDAL", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537052. HARRY BERTELSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1930, søn af Andrea og Jens Bertelsen, gift med Inga Jensen, født d. 13.-6.- 1945, datter af Ingrid og Karl Jensen.I.B. er udearbejdende.H.B. overtog gården d. 1.-12.- 1953 fra sin far, Jens Bertelsen. Matr. nr. 8m m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 231.700. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. eng, 1 ha. sø og lidt skov.Stuehuset er opført 1933 og moderniseret 1976, kostald opført efter en brand i 1933, tilbygget 1968, maskinhus opført 1955 og lade 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 8 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SEJSTRUPVEJ 5, "DAMGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537038. ERLANN PØRTNER, slagteriarbejder, født d. 14.-4.-1952, søn af Erna og Kresten Jensen, gift med Jette Hejlskov Sørensen, født d. 4.-1.-1955, datter af Marianne og Stig Sørensen.J.H.P. er kontorassistent i Skive.E.P. er slagteriarbejder i Skive. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra J.H.P.s farfar, Anton Sørensen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 53,5 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1905 og moderniseret 1987/88, alle udbygningerne er opført 1902. Gården drives med en ammekobesætning på 19 Angus-køer og desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn og raps. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SEJSTRUPVEJ 9, "VESTERVANG", ØRUM, 7840 HØJSLEV.EGON NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1936, søn af Agnes og Sigurd Nielsen, gift med Gerda Nielsen, født d. 23.-9.-1933, datter af Maja og Karl Nielsen.G.N. og E.N. er halvtids beskæftiget som gravere ved Ørum Kirke. E.N. er medlem af Ørum Menighedsråd. Han overtog gården i 1957, da den blev bygget på uop-



-218- dyrket hede.Matr. nr. 7c m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 282.600. Areal 44,5 ha., heraf 5 ha. vedvarende græs og der er forpagtet 11,1 ha.Stuehuset er opført 1957 og tilbygget 1976, kostald og lade opført 1957, ny svinestald 1965, maskinhus 1977 og ny kostald 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 60 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 propionssyreanlæg til ca. 200 tdr. korn. En søn arbejder som fast medhjælp på gården.SE3STRUPVE3 10, "OVERGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-537041.3ENS CHRISTIAN H03RIIS, gårdejer, født d. 19.-4.-1955, søn af Kirsten og Peter Højriis.3.C.H. overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin mor, Kirsten Højriis.Matr. nr. lOd m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 298.600. Areal 31,2 ha., desuden er der tilkøbt 29 ha. på Hobrovej 40, ejendomsskyld 860.000, grundskyld 249.400. Der er 3 ha. eng og 13 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1942, lade opført 1800-tallet, gi. kostald 1930, svinestald 1965, maskinhus 1975 og kostald og foderhal 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 55 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 5 traktorer, del i mejetærsker, 1 gylletank, 1 plansilo og 2 køresiloer til ensilage. På gården er ansat 1 fast medhjælp.SE3STRUPVE3 12, "GRIBBEGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-538179. MALTE OLESEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1921, søn af Marie og Ole Olesen.M.O. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin mor, Marie Olesen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 229.600. Areal 34 ha., heraf frasolgt 2 ha. ved jordfordeling og der er 1 ha. skov.Stuehus opført før 1800'tallet står stadig, men der blev bygget nyt i 1928. Lade opført 1912, svinestald 1929, hønsehus 1935 og kostald 1973-1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 12 malkekøer + opdræt, desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og lidt korn. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SE3STRUPVE3 16, "DALGÅRD", 7840 H03SLEV.A. INGILD H3ORTSØ, gårdejer, omtales under Ørumvej 77.A.I.H. overtog gården i 1974 fra 3ohannes 3ørgensen.Matr. nr. 13a m.fl. Areal 30 ha. Gården drives sammen med Ørum vej 75 og 77.



SIGGÅRDVEJ 33, "SIGGÅRD", DOMMERBY, 7800 SKIVE, tlf. 07- 535028.OVE ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1939, søn af Anna og Laurits Andersen, gift med Nina Hedegård, født d. 20.-1.-1939, datter af Mary og Jens Hedegård. N.H.A. er børnehaveforsorgspædagog og desuden har hun været kirkesanger i 5 år.O.A. er landbrugsuddannet, han har været bestyrer og ansat på forsøgsstationer forskellige ste
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der i landet. Han overtog gården d. 1.-10.-1967 fra sin far, Laurits Andersen. Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28 ha. og der er forpagtet 28 ha. Stuehuset er opført ca. 1870 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1972, gi. kostald omdannet til kalvestald 1978, kostald udvidet, 2 tårnsiloer og maskinhus opført 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 2 gylletanke, markvandingsanlæg, plansilo og tårnsilo til ensilage med automatisk udlægning. På gården er ansat 1 fast medhjælp.STENSBJERGVEJ 1, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536152.DENNIS DUBGAARD, tømrer, født d. 2.-10.-1953, søn af Marie og Ejnar Dubgaard, gift med Tove Markussen, født d. 23.-2.-1954, datter af Esther og Christian Markus- sen.T.D. er overkontorassistent ved Toldvæsenet.D.D. er tømrer. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra sin far, Ejnar Dubgaard, gården bliver drevet som I/S sammen med broderen, Alex Dubgaard.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 742.000. Areal 9,4 ha., frasolgt 11,1 ha. i 1987.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1986, kostald og lade er af ældre dato, svinestald og maskinhus opført 1967. Gårdens besætning er på 20 får. Planteproduktionens salgasafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor og 1 portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. STENSBJERGVEJ 3, "STENSBJERGGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07535751.JØRGEN DREJER, gårdejer, født d. 21.-9.-1947, søn af Elvine og Søren Drejer, gift med Grethe Pedersen, født d. 28.-9.- 1950, datter af Nanna og Johannes Pedersen.G.D. er børnehaveklasseleder. J.D. overtog gården d. 17.-1.-1975 fra Aksel Høj.Areal 38,9 ha., heraf tilkøbt23,3 ha. og der er forpagtet 3,6 ha.Stuehuset er opført 1953 og tilbygget 1983, kostald opført 1953 og ombygget til grise 1975, kostald opført 1968 og ombygget til grise 1976, svinestald og lade opført 1976 samt en svinestald 1978. Gården drives med en svineproduktion på 130 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 11 Hereford-kreaturer. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, 1 plantørreri til 1.500 tdr. korn og 1 rundballefyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-220-STENSBJERGVEJ 5, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538723.JENS ERIK TRANDERS, gårdejer, født d. 22.-11.-1953, søn af Rita og Peder Tranders, bor sammen med Karen Jensen, født d. 6.-12.-1955, datter af Mary Olesen og Knud Mikkelsen.J.E.T. er møbelsnedker og arbejder som tømrer i Viborg. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Jørgen Olesen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 102.000. Areal 22,5 ha., heraf 1,7 ha. eng og 2,7 ha. grusgrav, desuden er der en andedam i engen. Stuehuset er opført 1939, omforandret og tilbygget 1978, kostald og svinestald opført 1963 og maskinhus 1976. Gården drives med en besætning på 30 stk. blandet kreaturer samt 12 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer, den drives uden fremmed arbejdskraft.

ha. skov og krat samt 28,8 ha. i forpagtning.

STOHOLMVEJ 26, "ORMEDAL", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535208. KNUD V. JENSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1935, søn af Agnethe og Knud Jensen, gift med Maren Daugaard, født d. 24.-2.- 1936, datter af Jensine og Laurits Daugaard.K.V.J. overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Argild Toft.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 268.000. Areal 23,2 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha., der er 6,2 ha. eng og 2,7Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1974, lade opført 1870 og nyopbygget 1982, gi. kostald og svinestald opført 1928 og omforandret 1954 og igen 1976, ny kostald opført 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 25 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktoer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STOHOLMVEJ 29, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536281.JENS SINDING THOMSEN, landmand, født d. 17.-2.-1925, søn af Mette og Ingvart Thomsen, gift med Edith Boe, født d. 8.-8.-1930, datter af Rotine og Laurits Boe. J.S.T. har arbejdet som "Altmuligmand". Han overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Severin Pedersen.Matr. nr. 15b m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,5 ha., heraf 1,7 ha. eng og 0,2 ha. krat og skov.Stuehuset er opført 1888 og moderniseret flere gange, kostald opført 1888 og senere tilbygget, lade og hønsehus opført 1888. Hele ejendommen er en gammel statsejendom. Gården drives med en kvægproduktion på 6 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. 



STOHOLMVEJ 32, "ANFLYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535049. NIELS KJÆR SØRENSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1921, søn af Karen og Søren Christian Sørensen, gift med Ingrid Kjær Pedersen, født d. 17.-3.-1927, datter af Thyra og Harald Kjær Pedersen, Gammel- strup.N.K.S. har været i kommunalbestyrelsen for Kobberup-Feldingbjerg- Gammelstrup Kommune, han har været sognefoged i 14 år. Han overtog gården d. 1.-3.-1952 fra 
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sin bror, Kristian Sørensen, som havde haft den i 6 år, han overtog den fra sin far,Søren Christian Sørensen.Matr. nr. 9a m.fl. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 10 ha. i forbindelse med jordfordeling, der er 3,8 ha. eng og 1 ha. krat.Stuehuset er opført 1872 og moderniseret 1952 og 1972, gi. hestestald, lade, fyrrum og vaskerum opført 1886, maskinhus 1948, kostald 1960, staklade 1965 og nyt maskinhus 1986. Gården drives med en besætning på 90 kreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 portionstørreri og 1 ensilagesilo. På gården arbejder sønnen som fast medhjælp. STOHOLMVEJ 33,7840 HØJSLEV, tlf. 07-535116.HARALD TOFT MIKKELSEN, født d. 18.-8.-1921, søn af Anna og Karl Mikkelsen, gift med Anna Kjærgaard, født d. 11.-4.- 1924, datter af Dagny Kjærgaard, Bøstrup.H.T.M. overtog gården d. 15.-1.- 1946 fra sin far, Karl Mikkelsen. Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 149.200. A- real 13,3 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha.Der er 2,3 ha. eng og forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført 1910, lade ligeledes 1910, stald 1929, kalvehus 1926, hønsehus 1946 og kyllingehus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 30 slagtesvin. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STOHOLMVEJ 34, "BJERREGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535903. TOM KNUDSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1955, søn af Kathrine og Peter Knudsen, Fåborg, gift med Lisbeth Kold, født d. 26.-11.-1963, datter af Kristine og Gustav Kold, Hjerm.L.K. arbejder i butik.T.K. overtog gården d. 1.-8.-1982. Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 36 ha., heraf



-222- tilkøbt 4 ha., der er 7 ha. eng og forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført 1899 og restaureret flere gange, gi. kostald opført 1899 og tilbygget til kalvestald 1979, lade opført 1910, hønsehus 1950, løsdriftkostald 1977 og spaltestald 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 53 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank og halmfyr. På gården bruges løs medhjælp.STOHOLMVEJ 39, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535360.REGNER KNUDSEN, murermester, født d. 22.-5.-1936, søn af Rosa Augusta og Alfred Knudsen, gift med Anna Lise Østergaard, født d. 25.-2.-1937, datter af Harald Østergaard Nielsen.A.L.K. er vacum energibehandler.R.K. overtog gården d. 1.-10.-1969 fra sin mor, Rosa A. Knudsen, nuværende ejer er 4. generaion på gården.Matr. nr. 1c. Areal 19,6 ha.Stuehuset er opført 1899 og moderniseret 1975, stald opført 1899 og omforandret til svin 1975, kostald opført 1956 og omforandret til svin 1970, lade opført 1953. Oorden er lejet ud.STOHOLMVEJ 42, "ØSTERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535557.JØRGEN NIELSEN FRUERGAARD, gårdejer, født d. 22.-9.-1945, søn af Kristine og Niels Fruergaard, gift med Pia Hansen, født d. 19.-3.-19151, datter af Ellen Marie og Laurits Hansen.P.F. er kommunaldagplejer.J.N.F. har været i bestyrelsen for Søby-Røgind-Vinkel Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1971 fra Niels Plougmann Laigaard.Matr. nr. 3i m.fl. Areal 37,8 ha., heraf tilkøbt 17,8 ha., der er lidt skov samt 8,3 ha. indæmmet sø og eng. 8,3 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1913 og moderniseret 1978/79 og igen i 1985, kostald og lade opført 1913, kostald 1962 og tilbygget 1968, staklade opført 1977 og ungdyrstald 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STOHOLMVEJ 44, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536235.JOHAN THORSØ JENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1961, søn af Gerda og Godtfred Jensen.J.T.J. er i bestyrelsen for Søby- Røgind-Vinkel Husmandsforening, i bygnings- og maskinudvalget i Husmandskredsen. Han overtog gården d. 15.-5.-1986 fra sin far, Godtfred Jensen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 184.100. A- real 18,8 ha., heraf 2,5 ha. eng og 0,2 ha. skov.Stuehuset er opført 1936 og restaureret flere gange, svinestald og kostald opført 1917, ny kostald opført 1967 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 malkekøer + opdræt, desuden er der 65 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, gården drives uden fremmed arbejdskraft. 



STRANDETVEJ 18, "LÆRKEGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538649. VILLY KNUDSEN, kaptajn, født d. 7.-4.-1929, søn af Gerda og Henry Knudsen, gift med Vera Mortensen, født d. 24.-1.-1929, datter af Utilide og Marius Mortensen.V.K. er kaptajn ved Skive Kaserne. Han overtog gården d. 1.-10.- 1983 fra Poul Anker Hansen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 40.500. Jor

-223-

den er frasolgt ved jordfordeling i 1981. Ejendommen har anpart i Ørslevkloster Sø. Stuehuset er opført 1977, stald 1936 og lade 1977 genopført efter en brand. Der er 2 heste.STRANDETVEJ 28, "BANDBAKKEGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538227.GERT NIELSEN FRUERGAARD, gårdejer, født d. 27.-9.-1948, søn af Emma og Jens Fruergaard, gift med Edel Laustsen, født d. 4.-4.-1948, datter af Elly og Arne Laustsen.E.F. arbejder som specialarbejder.G.N.F. overtog gården d. 1.-4.-1971, fra sin mor, Emma Fruergaard, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 324.600. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Gården har anpart i Ørslevkloster Sø, desuden er der ca. 8 ha. hede og eng. 9 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1919 og moderniseret 1976, lade opført 1919, kostald 1955 og tilbygget 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Areal 11,3 ha., der er lidt skov og 2 ha. eng.

STRANDETVEJ 35, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538756.JOHN GAMSKJÆR, deltids landmand og maskinfører, født d. 10.-9.-1955, søn af Gerda og Harry Gamskjær, bor sammen med Marianne Pedersen, født d. 10.-3.-1963, datter af Esther og Arne Pedersen.M.P. er pædagog.J.G. overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Frida og Sigurd Larsen. Matr. nr. lae. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 64.500.Stuehuset er opført 1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 3 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



STRANDETVE3 47-49, "STRANDET HOVEDGÅRD", 7840 H03SLEV, tlf. 07-538011.PALLE MIKKELSEN, forskningsleder, født d. 21.-1.-1940, søn af Sigrid og O. Mikkelsen, gift med Birthe Gormsen, født d. 10.-12.- 1940, datter af Karen og Viggo Gormsen.P.M. er forskningsleder i København. Han overtog gården d. 1.-3.- 1975 fra Haar Nielsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 3.700.000. Grundskyld 895.000. Areal 90 ha., heraf 5 ha. skov.

-224-

Hovdbygningen er opført 1798, avlsbygningerne 1889, svinestald og lade 1979. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og korntørreri. Gården drives af en bestyrer. STRANDETVE3 50, "HØRDALSGÅRD", LUND, 7840 H03SLEV, tlf. 07-538050.CHRISTIAN NIELSEN FRUER- GAARD, møbelsnedker og tømrer, født d. 18.-5.-1950, søn af Barbara og Sigurd Nielsen Fruer- gaard, gift med Inger Sofie Andersen, født d. 10.-4.-1951, datter af Bodil og Roger Andersen. I.S.F. er sygeplejerske i Skive. C.N.F. overtog gården i juli 1983 fra sin far, Sigurd NielsenFruergaard, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 184.100. Areal 24,8 ha., heraf 4 ha. bestående af skov og hede ned til Ørslevkloster Sø, som C.N.F. har andel i. Stuehuset er opført 1902 og moderniseret flere gange, lade opført 1902 og kostald 1959. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 9 SDM-kvier, 3 søer og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og oliehør. Der findes 2 traktorer og korntørreri. Sigurd N. Fruergaard hjælper stadig til på gården og Roger Andersen plejer vildtet på gården.STÅRUPGÅRDVE3 2, 7840 H03SLEV, tlf. 07-537093.TRIER ØSTER, gårdejer, født d. 4.-1.-1927, søn af Kirstine og Peter Øster, Vinkel, gift med Tove Hansen, født d. 12.-2.-1936, datter af Hanne og Peter Hansen. T.Ø. overtog gården d. 1.-4.-1952, da "Stårupgård" blev udstykket.Matr. nr. lao m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 204.900. Areal 19,5 ha. Alle bygningerne er opført 1952,siden ombygget og tilbygget 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 13 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 50 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, gården drives uden fremmed arbejdskraft.



STÅRUPVEJ 25 og 29, "DALSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535065.ERIK TOVGAARD, gårdejer, omtales under "Kirkegård", Viborgvej 122, Dommerby.E.T. overtog gården i oktober 1986 fra Rosa og Per Dalsgaard. Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 801.800. Areal 80 ha., heraf 1,8 ha. strand, 5 ha. strandeng og 5 uopdyrkede bakker.
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Alle bygningerne er opført 1906efter en brand, maskinhus 1981. Desuden er der en fodermesterbolig, som er lejet ud. Gården drives i samdrift med "Kirkegård", Viborgvej 122.STÅRUPVEJ 27, "LILLE DALSGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535259.JENS SILKJÆR, gårdejer, født d. 9.-7.-1916, søn af Jensine og Espe Silkjær, Gudum, gift med Gertrud Marie Christensen, født d. 26.-7.-1929, datter af Helene og Peter Sørensen Christensen. J.S. har været i Dommerby Menighedsråd i 20 år, heraf de 15 som formand. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Niels Søndergård.Matr. nr. 18m m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 223.200. Areal 21 ha., heraf ca. 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, kostald 1927, ladens alder kendes ikke, men er tilbygget 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, korn, roer og hø. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gennemløbstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STÅRUPVEJ 32, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537193.SVEND HEDEGÅRD, gårdejer, født d. 9.-6.-1952, søn af Anna og Ferdinand Hedegård, gift med Mette Jensen, født d. 2.-10.-1955, datter af Irene og Robert Jensen. S.H. er halvtids chauffør og i bestyrelsen for Stårup Vandværk. Han overtog gården d. 15.-3.-1983 fra Helge Vissing.Matr. nr. IL. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 574.100. Areal 51,9 ha., heraf 10 ha. eng og 1 ha. strand.Stuehuset er opført 1973, lade 1870, 2 sostalde 1900, svinestald 1973 og 1985, desuden er det gamle stuehus fra 1870 i 1973 lavet om til maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, en del opfedes på gården, resten sælges som smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og genvindingsanlæg for varme. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STÅRUPVEJ 37, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537099.KRISTIAN MØLGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1934, søn af Magda og Kresten Jensen.K.M.J. har været opsynsmand for Punpelauget i Højslev og Stårup. Han overtog



-226- gården i 1967 fra sine forældre, Magda og Kresten Jensen.Matr. nr. 17d m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 170.000. Areal 15 ha., heraf ca. 2 ha. marginaljord.Stuehuset er opført ca. *1912, kostald og lade 1910-12, tilbygninger opført 1951 og maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 malkekøer + opdræt, desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.STÅRUPVEJ 41, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537156.JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1931, søn af Thyra og Jens Pedersen, Åkjær, gift med Inga Kristiansen, født d. 12.-11.-1936, datter af Signe og Marinus Kristiansen, Iglsø.J.P. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen, i repræsentantskabet for Mejeriet. Han overtog gården d. 2.-9.-1956 fra Søren Kr. Andersen.Matr. nr. 28m m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 191.300. Areal ca. 16 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha.Stuehuset er opført 1910, lade ligeledes 1910 og kostald 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med 20 malkekøer + opdræt, svineproduktionen er på ca. 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og den drives uden fremmed arbejdskraft.SØBYVEJ 40, "A/S SØVANG", 7840HØJSLEV, tlf. 07-535005. KAI HOFFMAN, direktør.Areal 481 ha., heraf 11 ha. kratskov. Hovedbygningen er opført 1872, siloanlæg 1960 og kostald 1974. Gården drives med en kvægbesætning på 180 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er aim. rajgræs, sædekornsbyg, hvede, ærter og raps. Der findes 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 3 gyl-letanke, 1 plansilo til 4.000 tdr. korn,silobygninger til 8.000 tdr. korn og køresiloer. På gården er ansat 9 faste medarbejdere.

og der er lejet 10 ha.Stuehuset er opført 1877 og moderniseret 1971,

SØBYVEJ 53, "MELGÅRD", SØBY, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535122.JENS ANDERSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1931, søn af Kathrine og Niels Albert Nielsen, gift med Kathrine Poulsen (Tinne), født d. 13.-5.-1936, datter af Mette og Martin Poulsen, Løvig.J.A.N. overtog gården d. 1.-8.- 1963 fra sin far, Niels Albert Nielsen, nuværende ejer er 10. generation på gården.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 370.400. Areal 40 ha., heraf 0,5 ha. skovhestestald opført 1877 og omforan-



-227- dret til garage og svinestald 1969, lade opført 1913 og omforandret flere gange, hønsehus opført 1930, maskinhus 1956 og kostald 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 25 søer, smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og 1 plansilo. På gården er der en halvtids medhjælp.SØBYVEJ 62, "KÆRGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535447.SVEND AAGE NIELSEN, husmand, født d. 20.-8.-1912, søn af Inge og Andres Nielsen, gift med Marie Andersen, født d. 27.-12.-1905, datter af Inge og Anders Andersen, Tastum.S.AA.N. har været flisearbejder, været i bestyrelsen for den lokale mejeribestyrelse samt forderstof. Han overtog gården d. 1.-3.-1943 fra Kristian Jakobsen.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha., der er 0,6 ha. krat og bakkeskråninger.Stuehuset er opført 1912 og moderniseret 1973, hele gården blev bygget 1912 og desuden er der et maskinhus opført 1947. Jorden er lejet ud.TOLSTRUPVEJ 1, "TOLSTRUPMIN- DE", TOLSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-531052.HANS GOUL, gårdejer, født d. 14.-8.-1930, søn af Karen og Niels Goul, Tolstrup, gift med Margrethe Bundgård, født d. 1.-4.-1934, datter af Else og Morten Bundgård, Lund Østergård, Skive.H.G. har været vurderingsmand for skattedirektoratet, det offentliges repræsentant i bestyrelsen for Skive Sparekasse. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra sin far, Niels Goul, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1899. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 3.850.000. Grundskyld 933.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der 5 ha. ned til Flynder Sø og forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1855 og restaureret 1975, svinestald opført 1967, 1971 og 1979, maskinhus 1975, kostald ændret til svinestald 1981 og lade med værksted opført 1983 efter en brand. Gården drives med en svineproduktion på 135 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter, byg °g rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, 1 plantørreri og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp. TOLSTRUPVEJ 14, "I/S TOL- STRUPGÄRD", TOLSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-531248.POUL STEENSGAARD PEDERSEN, forpagter, født d. 28.-7.-1943, søn af Katrine og Mads Steens- gaard Pedersen, gift med Else Marie Balsby, født d. 17.-7.-1947, datter af Maren og Johannes Balsby.E.M.P. er kontorassistent.P.S.P. er medlem af Menighedsrådet. Han forpagtede gården af Kr. Østergaard i 1984.



-228-Matr. nr. la Dalby. Ejendomsskyld 3.500.000. Grundskyld 840.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha.Stuehuset er opført 1801 og restaureret flere gange, lade opført 1801, svinestald 1970 og 1972, maskinhus 1970, kostald omforandret til svin 1978. Gården drives med en svineproduktion på 85 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 8 får af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, frøgræs, byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og 1 plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården ejes af Kr. Østergaard, alt løsøre ejes af I/S som forpagteren er medejer af.TOFTGÅRDVEJ 15, "TOFTGÅRD", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 531178.JØRGEN WAGNER JENSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1942, søn af Gudrun og Vagn Jensen, Hindborg, gift med Else Ibsen, født d. 25.-12.1946, datter af Fanny og Tage Ibsen, Balling.E.J. er kontorassistent.J.W.J. overtog gården i 1976 fra sin far, Vagn Jensen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 869.800. Areal 64 ha.Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1986, kostald og lade opført 1903, svinestald 1903 og restaureret 1985, ny svinestald 1977, kostald omforandret til goldsøer 1978 og maskinhus opført 1987. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, dog er der lidt løs medhjælp i høst.TOFTGÅRDVEJ 23, "DALBO", HINDBORG, 7800 SKIVE, tlf. 07-531163.LAUST BLIGAARD, inseminør, født d. 18.-2.-1930, søn af M. og K. Bligaard, Hindborg, gift med Jytte Christensen, født d. 15.-5.-1936, datter af Linne og Alfred Christensen, Hindborg.J.B. er kantineassistent.L.B. er inseminør. Han overtog gården i 1936 fra Signe Kristensen.Matr. nr. 13c. Areal 6,9 ha.Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 4 Simmentaler-køer, desuden er er 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og byg. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. TRUEBJERGVEJ 1, "TRUEBJERG- GÄRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534063.ANDREAS TANDERUP, gårdejer, født d. 11.-10.-1913, søn af Peter Tanderup, Rønbjerg, gift med Inga Nielsen, født d. 18.-6.-1925, datter af Jens Peter Nielsen, Hjortshøj.A.T. var brandfoged fra 1946-1975. Han overtog gården d. 1.-2.-1946 fra Ejner Nielsen.Matr. nr. 4e. Ejendomsskyld



-229- 610.000. Grundskyld 130.100. Areal 11,7 ha.Stuehuset er opført 1928, stald og lade 1915. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor og 1 plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TRUEB3ERGVE3 2, "LILLE NØR- K3ÆR", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534177.KNUD TANDERUP, gårdejer, født d. 7.-4.-1929, søn af Peter Pedersen Tanderup, gift med Ellen Christensen, født d. 10.-12.-19- 34, datter af Peder Christian Christensen, Trandum.E.T. er kontorassistent.K.T. er landmålermedhjælper. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin mor, Sørine KatrineTanderup.Matr. nr. 19a. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 465.100. Areal 45,9 ha., heraf 6 ha. plantage.Stuehuset er opført 1925, kostald 1904, svinestald 1914, lade 1918 og maskinhus 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede, byg og havre. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

739.000. Grundskyld 154.000. Areal 15 ha., heraf 7 ha.

TRUEB3ERGVE3 3, RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534100. ROBERT NEDERGÅRD, landmand, født d. 1.-1.-1937, søn af Peter Nedergård, Ejsing, gift med Bodil Trudsø 3espersen, født d. 2.-1.-1942, datter af Kresten 3espersen, Hurup.B.T.N. er ispakkerske ved Rønbjerg Is.R.N. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra Henry Svenningsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1 ha. skov og der er forpagtet ca.Hele gården er genopført efter en brand i 1960, stuehuset blev tilbygget 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 21 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Der findes 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TRUEB3ERGVE3 4, "NYGÅRD", RØNB3ERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 534011.3ENS HANSEN HAVE, gårdejer, født d. 2.-6.-1944, søn af Marinus Hansen Have, Rønbjerg, gift med Solveig Laursen, født d. 14.-7.-1950, datter af Karl Emil Laursen, Rønbjerg.3.H.H. overtog gården d. 28.-8.-1970 fra Kresten Sevelsted.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld



-230- 2.200.000. Grundskyld 584.900. Areal 44 ha. og der er forpagtet 21,5 ha.Stuehuset er opført 1912 og moderniseret flere gange, kostald, ungdyrstald og lade opført 1912, maskinhus 1978, ny kostald og roehus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 66 malkekøer af racen SDM, desuden er der 165 stk. opdræt og fede- kvæg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. På gården er ansat en fast medhjælp.VASEHØJVEJ 2, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535326.AAGE HANSEN, husmand, født d. 22.-6.-1937, søn af Helga og Hartvig Hansen, gift med Maren Hansen, født d. 5.-10.-1939, datter af Sereni og Emanuel Hansen, Trevad.AA.H. overtog gården d. ll.-ll.- 1964 fra sin far, Hartvig Hansen. Matr. nr. 12e m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 141.000. Areal 15 ha., heraf 3,2 ha. eng og der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1929 og tilbygget 1964 og omforandret igen 1975, kostald opført 1929 og omforandret 1971 og 1982, svinestald opført 1965, hønsehus 1970 og foderrum 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 17 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 8 søer, en del af grisene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VEJLGÅRDVEJ 9, "VEJLGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534252.BENT OLSEN SØGÅRD, gårdejer, født d. 18.-6.-1946, søn af Karl O. Søgård, Søby Mark, gift med Karin Margrethe Pedersen, født d. 6.-7.-1945, datter af Svend Åge Pedersen, Nørup.B.O.S. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen Fremad i Salling, desuden formand for den lokale Husmandsforening, i bestyrelsen for Skivegnens Kvægavlsforening for RDM. Han overtog gården d. 1.-2.-1976 fra Svend Åge Fly Hansen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 296.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. plantage.Stuehuset er opført 1921, stald, lade, svinestald og maskinhus 1914. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 malkekøer og 55 stk. opdræt, alle af racen RDM. Svineproduktionen består af 6 søer og der opfedes ca. 90 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri og 1 trykudmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VEJLGÅRDVEJ 13, "LYNGGÅRD", RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534094.JENS PETER HANSEN, født d. 22.-10.-1932, søn af Ejnar Kr. Hansen, Rønbjerg, gift med Birthe Marie Fly Hansen, født d. 9.-6.-1934, datter af Åge Fly Hansen, Rønbjerg.J.P.H. er tankvognchauffør ved Højslev Mejeri. Han overtog gården i 1956 fra sin svigerfar, Åge Fly Hansen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 160.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. skov.



-231-Stuehuset er opført 1870 og moderniseret flere gange, kostald, svinestald og lade opført 1953. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, raps, rug, græs og majs. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VEJLGÄRDVEJ 14, RØNBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-534139.KNUD KABEL CHRISTENSEN, landmand, født d. 26.-6.-1946, søn af Niels P. Kabel Christensen, Rønbjerg, gift med Edith Larsen, født d. 25.-10.-1942, datter af Asger Ditlev Larsen, Lomborg. K.K.C. overtog gården d. 1.-3.-1970 fra sin far, Niels Kabel Christensen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 175.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført 1938 og tilbygget 1985, alle driftsbygningerne er nyopført efter en brand i 1981, svinestald opført 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 48 malkekøer af racen SDM, desuden er der 125 stk. opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Der bruges maskinstation og lidt løs hjælp. VIBORGVEJ 122, "KIRKEGÅRD", DOMMERBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-535065.ERIK TOVGAARD, gårdejer, født d. 3.-9.-1946, søn af Sofie og Holger Tovgaard, gift med Anna Margrethe Fihl, født d. 19.-3.1951, datter af Frida og Theodor Fihl.A.M.T. er formand for brugsen "Alfa" i Højslev.E.T. er formand for Menighedsrådet i Dommerby sogn og formand for Tastum Sø- ogLandbrugslag. Han overtog gården i 1972 fra sin far, Holger Tovgaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af Peder Tovgaard i 1900, denne byggede ny stald, lade og stuehus. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 743.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 11 ha. eng og forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1902 og moderniseret flere gange, stald og lade opført 1902-1908, maskinhus 1970 og 1978, kornlager 1979, roe- og svinehus 1984, bygningerne er løbende moderniseret, der er spalte og ristestald. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsbyg, fremavlsrug og fremavlsærter samt raps. Der findes 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 kombisåmaskine, 1 roeoptager med tank, 1 4-furet vendeplov, 1 finsnitter, 1 ensilageblokskærer, 1 plantørreri med plads til 3.600 tdr. korn, 1 køresilo og halmfyr til opvarmning af stuehus, værksted, korntørreri og kalvestald. På gården er ansat 2 faste medhjælpere samt 1 skoledreng. Gården drives sammen med "Dalsgård", Stårupvej 25-29.



-232-VIBORGVEJ 123, DOMMERBY, 7800 SKIVE, tlf. 07-536046.JØRGEN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 20.-2.-1946, søn af Else og Frode Vester- gaard, gift med Tove Jensen, født d. 23.-9.-1949, datter af Anne-Sofie og Jens Jensen, Gedsted.T.V. er plejer og døgnplejemor.J.V. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far, Frode Vestergaard.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 68.5, heraf tilkøbt 26,2 ha., der er 11 ha. strandeng og forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1843 og moderniseret flere gange, gi. kostald opført 1928 og senere ændret til svin, gi. lade opført 1928 bruges til opbevaring af korn, kostald opført 1965 omforandret til svin 1978, lade opført 1978 og tilbygget 1984, ungdyrstald opført 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 58 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 plansilo og markvandingsanlæg. På gården er 1 fast medhjælp og lidt løs medhjælp.VIBORGVEJ 301, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536113.SVEND RAUFF HANSEN, pelsdyravler, født d. 24.-5.-1958, søn af Mie Kristine og Jens Rauff Hansen, gift med Helle Rødsgaard Sørensen, født d. 27.-7.-1959, datter af Vera Lily og Tage Ulrik Sørensen.S.R.H. er udlært tømrer. Han overtog gården d. 15.-8.-1983 fra Karl Søgaard. Matr. nr. 3u m.fl. Areal 18,5 ha.Stuehuset er opført 1870, svinestald og lade af ukendt alder og kostald opført 1969, 8 rækker minkhaller opført 1985. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 1.500 minkavlstæver, 10 sølvræve og 5 blåræve. Desuden er der en hjorteproduktion bestående af 65 moderdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor, 1 minkfodermaskine, 1 strømaskine og 1 gylletank. På gården er der 1 fast medhjælp samt lidt løs hjælp.VIBORGVEJ 303, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535381.KARL E. THOMASSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1919, søn af Signe og Niels Peter Thomassen, Lundø, gift med Ella Pedersen, født d. 10.-10.-1928, datter af Johanna og Thyge Pedersen, Svenstrup. K.E.T. har været i Husmandsforeningens bestyrelsen i flere år. Han overtog gården d. 1.-4.-1950 fra Niels Jensen Nielsen.Matr. nr. 6g. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 750.000. ArealStuehuset er opført 1931 og moderniseret flere gange. Gården blev opført som statshusmandsbrug i 1931, desuden er der en svinestald opført 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der findes 1 traktor.VIBORGVEJ 307, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535230.EJNER HAUBRO, gårdejer, født d. 29.-9.-1929, søn af Jensine og Martin Haubro Jensen, Gørup, gift med Ruth Hedegaard, født d. 17.-10.-1934, datter af Louise og Kristian Hedegaard, Sepstrup. R.H. har halvtids udearbejde.E.H. er i bestyrelsen for Viborg



-233-Landøkonomiskeforening, formand for den lokale Venstre Vælgerforening og i Samarbejdsudvalg i Skive Kommune. Han overtog gården d. 1.-5.-1956 fra Ingrid og Alfred Poulsen.Matr. nr. 7m m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 270.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., bl.a. ejendommen Viborgvej 311, der er 2 ha. mose og forpagtet 12 ha., nemlig Viborgvej 309.Stuehuset er opført 1910 og moderniseret flere gange, kostald og lade opført 1910, kostald omforandret til svin og kalve samt fyrrum og malkemaskinerum, kostald opført 1964, foderrum og maskinhus 1978 samt kartoffelhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 2 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter, rug, byg, hvede og græs på roden til græspillefabrik. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, 1 gylletank, 1 gennemløbstørreri og 1 halmfyr. På gården er der nogle skoledrenge til hjælp.VIBORGVEJ 314, "KORSHØJ", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535218. NIELS CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1933, søn af Magda Katrine og Peter Pedersen, gift med Jane Gunhild Overgård, født d. 25.-11.-1940, datter af Magda og Tage Dissing Overgård.J.G.P. har damefrisørsalon på gården, hun er i Menighedsrådet i Kobberup.N.C.P. overtog gården d. 1.-9.-1961 fra Marie Nielsen.Matr. nr. 3u 3q m.fl. Ejendomsskyld 1.600f000. Grundskyld 198.500. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha., der er forpagtet 15 ha. og lejet 9 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og tilbygget 1973 og senere moderniseret, kostald opført 1934, maskinhus 1961, hønsehus 1965, kostald 1970- og lade 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med 30 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 20 grise. Der findes 2 traktorer, 1 roeoptager med tank, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og 2 køresiloer. Der bruges lidt løs medhjælp på gården.VIBORGVEJ 315, RØGIND, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535231.SVEND GODTFRED RASMUSSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1930, søn af Gerda og Niels Marius Rasmussen, gift med Dagny Jen- sine Nielsen, født d. 23.-5.-1935, datter af Bodil Jensine og Mads Poulsen Nielsen, Venø.S.G. er formand for Husmandsforeningen i Fjends. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 fra sin far, Niels Marius Rasmussen, nuvæ-rende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 180.000. Areal 20,6 ha.Stuehuset er opført 1923 og restaureret flere gange, hønsehus opført 1923, lade 1927, kostald 1951 og løbende omforandret samt maskinhus opført 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 23 malkekøer + opdræt, desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. S.G.R. ejer også Viborgvej 334.



-234-VIBORGVEJ 320, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535232.THEODOR NIELSEN, landmand, født d. 27.-5.-1921, søn af Kirstine og Niels Nielsen, Molbjerg, gift med Ellen Pedersen, født d. 6.-9.-1926, datter af Margrethe og Søren Pedersen.T.N. overtog gården d. 1.-7.-1964 fra Harry Jensen.Matr. nr. 7h m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 124.400. Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er lejet 6 ha. ud.Stuehuset er opført 1931 og omforandret flere gange, hønsehus opført 1931, kostald 1938 og maskinhus 1947. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af rug, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og 1 bugsermejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VIBORGVEJ 326, RØGIND, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535197.KARL GUSTAV SØNDERGAARD, gårdejer, født d. 30.-10.-1926, søn af Bodil og Martin Søndergaard, Feldingbjerg, gift med Rita Krog, født d. 12.-4.-1931, datter af Karoline og Alfred Krog, Feldingbjerg.R.K. er formand for L.O.F.K.G.S. overtog gården d. 15.-11.- 1953 fra Laurits Petersen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 3 ha. udtørret sø.Stuehuset er opført 1927 og moderniseret 1961, hønsehus opført 1927, maskinhus 1963, kostald 1969 og lade 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 18 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på i5 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 gylletank og 1 korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Matr. nr. 2e. Ejendomsskyld 750.000. Areal 16,5

VIBORGVEJ 330, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535095.NIELS BJERRUM NIELSEN, lagerarbejder og gårdejer, født d. 2.-6.-1927, søn af Gudrun og Nikolaj B. Nielsen, Auning, gift med Signe Kristensen, født d. 25.-1.-1928, datter af Anne Marie og Elias Kristensen, Rønbjerg.N.B.N. er lagermand hos D.L.G. i Stoholm. Han overtog gården d. 1.-9.-1959 fra Ejner Sørensen, ha., heraf 0,5 ha. skov, og der er lejet 13 ha. ud.Stuehuset er opført 1913 og moderniseret 1974, kostald og lade opført 1913, maskinhus 1950 og hønsehus 1963. Der findes 1 traktor.



VIBORGVEJ 332, "RØGINDHEDE- GÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07- 535640.JØRGEN SØNDERGAARD, arkitekt, født d. 8.-2.-1946, søn af Gerda og Viggo Søndergaard, Asp, gift med Else Nørgaard, født d. 10.-7.- 1945, datter af Magda og Valdemar Nørgaard, Omme.E.S. er organist og musiklærer ved Skive Musikskole.J.S. er arkitekt i Højslev. Han overtog gården d. 15.-7.-1973 fra
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Thomas Levring Laursen.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 771.000. Areal 13 ha., heraf frasolgt 4 ha. og der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1924 og moderniseret 1975, udbygninger bestående af kostald og lade er opført 1920. Jorden er lejet ud.

Ejendommen drives sammen med Viborgvej 315.

VIBORGVEJ 334, 7840 HØJSLEV, tlf. 097-535231.SVEND GODTFRED RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Viborgvej 315.S.G.R. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Andreas Damgaard.Matr. nr. 9b. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 84.600.Areal 9,4.Stuehuset er opført 1934, kostald og lade 1900. Gården drives med en besætning på 12 kvier, 3 søer og opfedning af slagtesvinene.
VIBORGVEJ 336, "AJSTRUPHØJGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535119.VILLY EJVIN LAURSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1940, søn af Julia og Laurs Laursen, Ajstrup, gift med Grethe Rasmussen, født d. 24.-6.-1943, datter af Juliane og Jens Christian Rasmussen, Hjerk.D.L. er dagplejemor ved Skive Kommune.V.E.L. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen i Fjends. Han overtog gården d. 1.-12.-1968 fra faderen, Laurs Laursen.Matr. nr. 5g. Ejendomsskyld 960.000. Areal 19,4 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført ca. 1888 og moderniseret 1980, lade omkring 1888, maskinhus og hønsehus 1928, kostald 1967, svinestald 1975 og maskinhus 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



VIBORGVEJ 338, AJSTRUP, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535226.VILLY PEDERSEN NEDERGAARD, gårdejer, født d. 28*.-1.-1934, søn af Jensine og Møller Nedergaard, gift med Inge Marie Kjeldsen, født d. 14.-8.-1948, datter af Sigrid og Kjeld Otto Kjeldsen, Svenstrup.V.P.N. overtog gården d. 31.-10.- 1959 fra sin far, Møller Nedergaard.Matr. nr. 4h m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 254.800. Areal ha.
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27,7 ha., heraf tilkøbt 8,9 ha. og frasolgt 1,4Stuehuset er opført 1917 og moderniseret 1986, kostald opført 1900 og omforandret 1966, lade opført 1914, svinestald 1946 og siden forandret, hønsehus opført 1955 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på TI malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 3 søer, smågrisene sælges. Der findes 4 traktorer. Gården er blevet udstykket fra Ejstruplund i 1877.VIBORGVEJ 340, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535767.HENNING SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1951, søn af Betty og Alfred Sørensen, Ørum, gift med Inger Vendelbo, født d. 21.-7.-1954, datter af Jenny og Viggo Vendelbo.H.S. er fabriksarbejder i Viborg. Han overtog gården d. 16.-2.-1985 fra Niels Søndergaard.Matr. nr. 4e. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 61.800. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført 1928, kostald 1928, hønsehus 1953 og maskinhus 1958. Gårdens besætning er 2 ammekøer. VIBORGVEJ 343, "HVEDEBÆK- GÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535225.KNUD ERIK KOLDKUR PETERSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1946, søn af Johanne og Martin Carl Petersen, gift med Anny Jakobsen, født d. 16.-7.-1948, datter af Ninna og Ejnar Jakobsen, Viborg Vestermark.K.E.K.P. overtog gården d. l.-l.- 1971 fra sin far, Martin C. Petersen.Matr. nr. 4b. Ejendomsskyld1.200.000. Grundskyld 380.000. Areal 43,3 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha., der er 3,8 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1898 og moderniseret 1975, kostald, hestestald og lade opført 1898, kostald udbygget 1964 og hestestald omforandret til svin. Gården drives med en kvægproduktion på 30 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og 1 gennemløbstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



VIBORGVEJ 346, 7840 HØJSLEV. NIELS NIELSEN AJSTRUP, født d. 5.-7.-1898, søn af Anna og Niels Peter Nielsen, Ajstrup, gift med Elsemarie Thestrup, datter af Elsemarie og Søren Thestrup, Bakkely, Sparkjær.E.T. døde d. 12.-12.-1981.N.N.A. har været fisker gennem en menneskealder, har været formand for hegnssyn og markfred i over 25 år, formand for Sundhedskommissionen. Han overtog gården fra sin far, Niels Peter Nielsen, han fra fødegården, "Langedalsgård".
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er 3. generation på gården, som blev udstykketMatr. nr. 8k. Areal 7,8 ha., heraf 3,4 ha. træer, læhegn og eng.Stuehuset er opført 1948 og restaureret flere gange, kostald opført 1949 og senere omforandret til svin og tilbygget garage. Oorden er lejet ud til svingersønnen.VINDEVEJ 117, "VINDE VESTERGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-531107.JENS CHRISTIAN BRUNSGAARD, proprietær, omtales under "Ramsinggård", Hindborgvej 15, Lille Ramsing, Spøttrup Kommune.J.C.B. overtog gården d. 1.-5.-1980 fra Peter Goul.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 522.000. Areal 40 ha. og der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1900, lade og kostald 1920, kostald udvidet 1960, staklade opført 1940 og svinestald 1970. Både stuehus og avlsbygninger er udlejet. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med "Ramsinggård", Hindborgvej 15.VINKELPLETVEJ 1, "VINKEL- PLETGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07535023.CLEMEN JENSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1953, søn af Grethe og Christian Jensen, gift med Lilian Laursen, født d. 29.-4.-1960, datter af Tove og Kristian Laursen.C.J. overtog gården d. 31.-12.- 1977 fra sin far, Christian Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 291.800. Areal 30,5 ha. og der er forpagtet 19 ha.Stuehuset er opført 1905, efter en brand i 1976 blev der opført kostald og lade.Gården drives med en kvægproduktion på 60 malkekøer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Der er 1 fast medhjælp.VINKELPLETVEJ 2, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535691.HOLGER LAUGE TROELSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1941, søn af Karen og Søren E. Troelsen, gift med Anna Bådsgård Pedersen, født d. 17.-2.-1939, datter af Vita og Martin Pedersen.H.L.T. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin far, Søren E. Troelsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 316.700. Areal 33 ha., heraf



-238- tilkøbt 9 ha. ved jordfordeling, der er lidt skov til ejendommen.Stuehuset er opført 1914, lade 1902, gi. maskinhus 1954, kostald 1975 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 26 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og genvindingsanlæg for varme. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VINKELPLETVEJ 3, 7840 HØJSLEV. HENNING KOUSTRUP STRØM, specialarbejder, født d. 24.-4.- 1947, søn af Åse og Vagn Strøm, gift med Tove Kjærgård Mikkelsen, født d. 12.-2.-1949, datter af Anna Kjærgård og Harald Toft Mikkelsen.T.K.S. er fabriksarbejder ved Nordisk Aluminium, Skive.H.K.S. er specialarbejder ved Jysk Beton. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Ole Jensen. Matr. nr. Ib mf.l. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 71.700. Areal 7,5 ha., der erlidt beplantning med juletræer.Stuehuset er opført 1800-tallet og moderniseret flere gange siden 1973, lade opført engang i 1800-tallet, kostald 1965 og bilgarage 1979. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 bugsermejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

VIN KEL PLETVEJ 4, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535238.JENS EVALD LAURSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1937, søn af Julia og Laurs Laursen, gift med Helga Lauge Troelsen, født d. 23.-5.1940, datter af Karen og Eskild Troelsen.J.E.L. er i bestyrelsen for Ørum Jagtforening, i Menighedsrådet i Højslev Kirkeby. Han overtog gården d. 24.-7.-1959 fra Kristian Sørensen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld1.300.000. Areal 30,5 ha. heraf tilkøbt 11,6 ha., der er 1,6 ha. skov, mose og krat. 3,8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1971, kostald opført 1975, lade ombygget til roehus og siloer 1975, kostald ombygget til spaltestald 1979, grisestald opført 1979 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 7 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. I spidsbelastningsperioder hjælper sønnen til.



V1NKELPLETVEJ 5, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535522.ÅGE KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1931, søn af Klara og Søren Jensen, gift med Anna Borg, født d. 31.-7.-1944, datter af Maria og Holger Borg.Å.K.J. er i bestyrelsen for D.L.G. i Højslev. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Else Øster.Matr. nr. 12d m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 135.600. Areal 15,9 ha. og der er forpagtet 
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5 ha. eng og bakker.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret flere gange, kostald opført 1929 og tilbygget til grise 1965, lade opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto. Areal 10 ha., heraf Stuehuset er opført 2,2 ha. mose.1956, alle gårdens udbygninger

VINKELPLETVEJ 6, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535239.HENNING JUUL NIELSEN, født d. 19.-10.-1933, søn af Elise og Aksel Andersen, gift med Inga Jensen, født d. 10.-1.-1937, datter af Grethe og Kristian Jensen.H.J.N. overtog gården i 1956, da den blev bygget på uopdyrket hede.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 98.200.blev opført i 1956 bestående af kostald, lade og halvtag, desuden er der opført maskinhus i 1965. Jorden er lejet ud.VINKELPLETVEJ 7, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535281.VALFRED EMIL JØRGENSEN, født d. 17.-9.-1929, søn af Kamila og Morten Jørgensen, gift med Berta Jeppesen, født d. 13.-8.-1934, datter af L. M. og Ejner Jeppesen.B.J. er ansat ved Skive tekniske skole.V.E.J. er tankvognchauffør ved Mejeriselskabet Danmark. Gården blev overtaget 1954, da den blev udstykket som statsejendom. Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 12i. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 149.500. Areal 17,4 ha., ved jordfordeling blev der afgivet 3 ha. og i retur fik man 9 ha. Der er tilplantet 1 ha. med juletræer og der er 2 ha. eng.Hele gården er opført 1954, stuehuset moderniseret 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor og 1 korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



VINKELPLETVEJ 8, 7840 HØJ- SLEV, tlf. 07-535664.SØREN WILLUM JENSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1922, søn af Vilhelmine og Karl Emil Jensen, gift med Inga Strøm, født d. 2.-8.-1931, datter af Dagny og Kristian Strøm.S.W.J. overtog gården d. 3.-1.-1955 fra Marinus Jensen.Matr. nr. 13e. Ejendomsskyld 560.00. Areal 13 ha., heraf afgivet 2 ha. eng ved jordfordeling.Gårdens bygninger er opført 1930 og i 1966 blev der bygget maskinhus.

-240-

Jorden er lejet ud.VINKELPLETVEJ 10, "HEDEVANG", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535235.HANS TAGE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1936, søn af Kamilla og Morten Jørgensen, gift med Maria Nielsen, født d. 16.-7.-1937, datter af Petrea og Viktor Nielsen.H.T.J. overtog gården d. 11.-6.- 1959 fra sin far, Morten Jørgensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 12b m.fl. Ejendoms-skyld 1.000.000. Grundskyld 200.800. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. og der er forpagtet 2 ha.Det gamle stuehus er opført 1895, men der er bygget nyt i 1978, lade opført 1920, kostald og svinestald 1967. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 malkekøer + opdræt, hovedsalig af racen SDM. Desuden er der 120 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 bugsermejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VINKELPLETVEJ 12, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535286.LAURITS LYSE PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1942, søn af Anna og Kaj Damgaard Pedersen, gift med Inge Lise Mikkelsen, født d. 21.-11.-1942, datter af Petra og Jens Christian Mikkelsen.I.L.M. er lærer i Ørslevkloster Skole samt i Menighedsrådet i Højslev.L.L.P. overtog gården d. 15.-7.- 1972 fra Esben Christensen.Matr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 1.190.000. Grundskyld 387.000. Areal 48,2 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.Stuehuset er opført 1905, tilbygget og moderniseret 1976, kostald og lade opført 1905, lade tilbygget 1955, lade og maskinhus opført 1966 og tilbygget 1983, kostald



-241- ombygget 1978. Gården drives med en ammekobesætning på 10 køer + opdræt, alle af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er oliehør, ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VINKELVEJ 21, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-536107.HENNING BERTELSEN, eltekniker, født d. 3.-10.-1950, søn af Signe og MagnusBertelsen, gift med Inge Lise Bak, født d. 19.-10.-1952, datter af Børge Bak.I.L.B. er ansat i S.D.S. i Viborg.H.B. er eltekniker i DONG. Han overtog gården fra Svend Erik Bundgård.Matr. nr. lOp m.fl.Areal 12,8 ha.Gården er bygget i 1953, stuehuset er tilbygget 1978. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og 1 korntørringsanlæg.VINKELVEJ 23, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535214.GODTFRED EMANUEL CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 18.-2.- 1928, søn af Kristoffer Christoffersen, var til skilsmisse i 1983 gift med Mary Kristine Nielsen, født d. 13.-11.-1930, datter af Kristine og Ernst Nielsen.G.E.C. overtog gården d. 1.-5.-1956 fra Enster Pedersen, på det tidspunkt var der 6,8 ha. og prisen var kr. 55.000.Matr. nr. 13c m.fl. Ejendomsskyld870.000. Grundskyld 169.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt i 1962 4,4, ha. for kr. 15.000, i 1962 2,2 ha. for kr. 8.000., i 1969 9 ha. for kr. 42.000, der er 2,2 ha. eng. Stuehuset er opført 1918 og løbende moderniseret, kostald opført 1918, hønsehus 1956, ny kostald 1963 og maskinhus 1976. Gården drives med fedekalve og græskreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 korntørringsanlæg.VINKELVEJ 24, "VINKELVAD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535952.ERIK BLIGAARD, gårdejer, født d. 18.-2.-1952, søn af Gerda og Knud Bligaard, gift med Lillian Bækgaard, født d. 10.-1.-1955, datter af Britta og Anders Bækgaard. L.B. er uddannet sygeplejerske.E.B. overtog gården d. 15.-4.-1977 fra Arne Lauge Jensen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 179.800. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 1 ha. skov og forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1986, kostald 1929 og tilbygget 1974 og senere omforandret, lade og spaltestald opført 1979 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 83 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 markvandingsanlæg og elopvarmning. På gården er der 1 fast medhjælp.VINKELVEJ 26, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535254.MAGNUS BERTELSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1921, søn af Karen og Laurits Bertelsen, gift med Margit Signe Holm, født d. 27.-8.-1926, datter af Johanne og Jens Holm.M.S.B. er medhjælper i Svømmebadet i Nr. Søby, om sommeren i kiosken og om vinteren i cafeteriet.M.B. overtog gården d. 9.-5.-1947 fra Laurs Laursen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 104.800. Areal 11,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.



-242-Stuehuset er opført i 1800-tallet, kostald opført 1800-tallet og omforandret til svin 1976, lade opført 1958. Gården drives med en svineproduktion på 8 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 1 traktor, 1 korntørreri og halmfyr.VINKELVEJ 28, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535272.OLE JØRGENSEN, født d. 29.-11.-1940, søn af Anna Maria og Kresten Jørgensen, gift med Karen Schmidt, født d. 10.-4.-1948, datter af Ida og Ejner Schmidt.K.J. er fabriksarbejder i Skive.O.J. har lejet sig ind på gården som Skive Kommune har købt.Areal 15,5 ha.Hele gården er opført efter en brand i 1945. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.VINKELVEJ 35-37, "VESTERGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535424. HENNING VROUE, gårdejer, født d.31.-10.-1954, søn af Vera og Vagn Vroue, Bostrup, gift med Jane Gamskær, født d. 25.-6.-1957, datter af Gerda og Harry Gamskær, Svenstrup.J.V. er deltidsansat cafeteriaassistent.H.V. overtog gården d. 10.-3.-1979 fra Anna og Kresten Pedersen, Skive.Matr. nr. 11a 21a. Areal ca. 80 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 25 ha. eng.Stuehuset er opført 1858 og restaureret flere gange, lade opført 1917, staldbygningerne incl. en svinestald opført 1927, maskinhus 1960'erne og nyt maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på ca. 85 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 2 gylletanke, 1 markvandingsanlæg og 1 halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp. VINKELVEJ 36, "NYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535221. VERNER GUNNAR SØRENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1931, søn af Kristine Hansine og Christian Sørensen, gift med Edith Marie Olesen, født d. 18.-3.-1939, datter af Dorthea Marie og Aksel Hvid Olesen.E.M.S. er rengøringsassistent og har job med aviskørsel.V.G.S. overtog gården d. 22.-12.- 1961 fra Kristian Balle.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 462.100. Areal 43,8 ha., heraf tilkøbt 15,8 ha., der er 23 ha. eng.Gården blev bygget i 1881, stuehuset opført 1881 og moderniseret 1974 og 1976, kostald opført 1968, lade og svinestald 1974 samt maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 7 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der en dreng som medhjælp.



-243-VINKELVEJ 40, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535165.BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1932, søn af Ester og Hans Christian Nielsen, Stoholm, gift med Gerda Pedersen, født d. 19.-9.-1934, datter af Sigrid og Kr. Pedersen, Stoholm.G.N. har haft arbejde på De gamles Hjem i Højslev i 15 år. B.N. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 17.-3.-1956 fra Lise og Jens Nielsen.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 119.000. Arel 11 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1921 og tilbygget 1964, en del af driftsbygningerne er opført 1921, nybygninger er sket 1969 og ny lade opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion af rødbrogede køer + opdræt af forskellige racer, der er hele tide 50 stk. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VINKELVEJ 43, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535493.BENT BERTELSEN, husmand, født d. 26.-10.-1927, søn af Andrea og Jens Bertelsen, gift med Johanne Marie Frantsen, født d. 4.-7.-192, datter af Emilie og Frants Frantsen.B.B. har været murerarbejdsmand i 30 år. Han overtog gården d. 1.-3.-1951 fra sin far, Frants Frantsen.Matr. nr. 8i m.fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 77.200. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 4 ha. agerjord og frasolgt 3,5 ha. eng ved en jordfordeling. Der er 1 ha. tørvegrav.Stuehuset er opført omkring 1800-tallet og tilbygget 1924 og restaureret flere gange siden. Kostald opført 1958 og tilbygget 1965. Jorden er lejet ud.VINKELVEJ 46, "H0JAGERGÄRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535050. PETER STRØM KRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1935, søn af Anna og Niels Kristensen, gift med Grete Jakobsen, født d. 3.-6.- 1936, datter af Edith og Niels Jakobsen.P.S.K. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sin far, Niels Kristensen. Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 890.000. Areal 77,8 ha., heraf tilkøbt "Miltersgård" i Vinkel og Overmarksvej 72.Stuehuset er opført 1897 og moderniseret flere gange, kostald og 2 s vinestalde opført 1897, svinestaldene omforandret 1958, gi. maskinhuse opført 1960, 1973 og et nyt i 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 30 søer, slagtesvinene opfedes



-244- på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 gennemløbstørreri og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp. Der er også en minkfarm med ialt 900 avlstæver, denne farm drives som I/S sammen med sønnen, Niels Kristensen.VINKELVEJ 55, "TOFTGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-535229. SØREN TOFT, gårdejer, født d. 18.-6.-1946, søn af Frida og Viktor B.S. Toft, gift med Margit Erhardtsen, født d. 16.-1.-1956, datter af Åse og Anders Erhardtsen.S.T. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sin far, Viktor B.S. Toft, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 577.900. Areal 64 ha., heraf 10 ha. skov og 15 ha. eng.Stuehuset er opført 1983, gi. kostald og lade 1897, kostald omforandret til svin 1952, svinestald opført 1956, maskinhus 1967 og 1987, ny kostald 1972, værksted og fyrrum 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 48 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 14 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 portionstørreri og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælp. VINKELVEJ 57, "BÆKGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537007. JØRGEN BLACH, gårdejer, født d. 21.-8.-1939, søn af Alma og Knud V. Blach, gift med Bodil Bjerre, født d. 13.-6.-1942, datter af Anna Marie og Hans Jacob Bjerre.J.B. er ejendomshandler. Han overtog gården d. 1.-5.-1967 fra Johannes Laigaard.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 658.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 8,5 ha. skov og 2 ha.Stuehuset er opført 1882 og moderniseret flere gange, lade opført 1882, kostald, svinestald og garage 1922, svinestald omforandret 1971, ny svinestald opført 1971, løsdriftsstald til kvæg 1974 og maskinhus 1965. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, en del af grisene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo, 1 gennemløbstørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



-245-ØKSENVADVEJ 4, ØKSENVAD, 7800 SKIVE, tlf. 07-524059.SVEND AAGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1928, søn af Katrine og Gustav Christensen, Grønning, gift med Bente Pedersen, født d. 18.-10.-1940, datter af Karoline og Kristian Pedersen, Jebjerg.S.AA.C. er tankvognchauffør. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Emil Vistisen. S.AA.C. ejer også "Dølbygård", Rudemøllevej 74.Matr. nr. Im m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 101.300. Areal 6,6 ha.Stuehuset er tilbygget 1974, avlsbygningernes alder er ukendt og garage opført 1985.Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor og 1 propionssyreanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ØRSLEVKLOSTERVEJ 41, "HALSKOVGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-537008.MARIUS HENRIKSEN, gårdejer, gift med Ruth Henriksen.M.H. overtog gården d. 24.-2.-1967 fra Jens Christian Ladefoged.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 398.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. og der er forgagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret flere gange, svinestald og lade opført 1910, svinestald forandret flere gange, kostald opført 1914 og udvidet 1974, ny svinestald opført 1962 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ØRSLEVKLOSTERVEJ 193, "KUDAHL", LUND, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538009.MAGDA KUDAHL, født d. 1.-9.- 1918, datter af Marie Faurholt og Niels Ramsdahl, gift med Hans Kudahl, født d. 3.-7.-1912, søn af Laura L. og Kresten Kudahl.H.K. døde d. 11.-5.-1969. Han overtog gården d. 1.-1.-1942, gården har været i slægtens eje siden 1600-tallet.Matr. nr. la m.fl. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. ved jordfordeling og der er forpagtet 16 ha. Gården har part i Ørslevkloster Sø.Det gamle stuehus er opført 1840, der blev bygget nyt i 1917 og moderniseret flere gange, lade opført 1898, kostald 1900, omforandret og udbygget 1901 og 1978, maskinhus opført 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 27 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 9 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Sønnen, Frank Kudahl, er bestyrer på gården. Fra gammel tid har der været drevet mølleri fra Kudahls jorde, møllen var i slægtens eje fra 1883, den blæste ned i 1916. Bag møllen lå fattighuse opført i 1925. Det var egnens første almueskole og nedbrændte i 1912.



-246-ØRSLEVKLOSTERVEJ 207, "ALSE- TOFTGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538150.MARY PEDERSEN, pensionist, født d. 17.-3.-1906, datter af Hanne og Niels Poulsen, gift med Niels Pedersen.N.P. døde i 1975. Han overtog gården i 1936 fra sin svigerfar, Niels Poulsen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 209.800.Areal 25 ha., heraf frasolgt lidt til Ørslevklostervej 213, der er lidt krat og skov.Stuehuset er opført 1936, alle avlsbygningerne bestående af kostald, lade, maskinhus og hønsehus er opført 1936. Jorden er forpagtet ud.

19.-11.-1951 fra Johannes Rasmussen.

ØRUMVEJ 4, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538239.ALFRED SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-2.-1924, søn af Dothea og Frederik Sørensen, Ørslevkloster, gift med Betty Sørensen, født d. 21.-6.-1934, datter af Valborg og Thormod Sørensen, Ørum.B.S. er ægpakker i Skive.A.S. har været i Sognerådet i 8 år, har været vurderingsmand i 4 år, han sidder i Ligningskommissionen. Han overtog gården iMatr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 83.800. Areal 16,8 ha., heraf 2,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1978, kostald og lade opført 1939, hønsehus 1955 og maskinhus 1961. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 8 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der slagtesvin. Der findes 2 traktorer.ØRUMVEJ 9, "SOLBAKKEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538245. JOHANNES VENNEGÅRD, maskinstationsejer, født d. 26.-6.-1953, søn af Ebba og Peder Vennegård, gift med Solvej Christiansen, født d. 10.-10.-1951, datter af Gudrun og Arnold Christiansen.J.V. er bestyrelsesmedlem af foreningen Viborgegnens Maskinstationer. Han overtog gården d. 15.- 8.-1979 fra Benny Pedersen.Matr. nr. 9a m.fl. Areal 30,5 ha., heraf 6 ha. skov, 3 ha. eng og 2 ha. grusgrav. Der er forpagtet 25 ha. Stuehuset er opført 1969, maskinhus 1960, lade og værksted 1968 samt maskinhal 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rajgræs, raps, ærter og korn. Desuden drives der maskinstation fra gården, som har 11 traktorer, 3



-2U7-mejetærskere samt diverse moderne maskiner til maskinstation. På gården er der ansat 8 medhjælpere samt 3 løsarbejdere. Der sælges en del juletræer og pyntegrønt. Gården drives sammen med Ørum vej 125.ØRUMVEJ 13, "ØRGELGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538328. POUL HELGE JEPPESEN DREJER, gårdejer, født d. 10.-10.-1950, søn af Elvine og Søren Sørensen Drejer, gift med Stella Damgård, født d. 4.-1.-1949, datter af Agnes og Peder Damgård.S.D. er butiksekspeditrice. P.H.J.D. overtog gården d. 1.-2.- 1973 fra Aksel Jensen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 311.000. Areal 38,6 ha., heraf 4 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret fra 1983-1985, maskinhus og farestald opført 1976, fravænningsstald 1977, slagtesvinestald 1979, goldsostald 1984 og klimastald 1987. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, 1/3 del af grisene opfedes på gården, desuden er der en besætning på 10 Hereford-køer + opdræt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank og korntørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. ØRUMVEJ 14, "EN AF DE 5 EJENDOMME I BETTE DANMARK", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538387.ORLA SØRENSEN, slagteriarbejder, født d. 11.-4.-1944, søn af Dagmar og Jens Christian Sørensen, gift med Gunhild Knudsen, født d. 27.-5.-1945, datter af Thyra og Gunnar Knudsen.G.S. er hjemmehjælper.O.S. er slagteriarbejder. Han overtog gården i 1967 fra Viggo Simonsen.Matr. nr. 4n m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 70.800. Areal 7,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1971, bygningerne nedbrændte i 1981 og blev genopført samme år. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, 1 korntørreri og 1 plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ØRUMVEJ 17, "LYKKEGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538282.SVEND LYKKEGAARD, gårdejer, født d. 21.-3.-1933, søn af Kristine og D. Christian Lykkegaard, gift med Dorthe Hansen, født d. 9.-1.-1939, datter af Thora og Christian Hansen.S.L. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin far, Christian Lykkegaard, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 280.300. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. skov, 1,5 ha. eng og 3 ha. grusgrav.Stuehuset er opført 1884 og tilbygget 1917, gi. svinestald opført 1884, kostald og lade 1961, tilbygget 1971 med svinestald og kostald. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svine-



-248- produktionen er på 10 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ØRUMVEJ 69, 7840 HØJSLEV. HOLGER SØRENSEN, specialarbejder, født d. 11.-10.-1933, søn af Anne Marie og L. Sørensen, gift med Ydun Pedersen, født d. 30.-9.1938, datter af Thora og Johannes Pedersen.H.S. er specialarbejder ved Jysk Beton. Han overtog gården d. 15.-8.-1959 fra Ernst Andersen. Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 73.500. Areal 21 ha., heraf frasolgt 10 ha. eng ved jordfordeling.Stuehuset er opført 1951. Gården blev opført 1951 som en statsejendom med kostald, lade og maskinhus, desuden er der bygget en staklade i 1969. Jorden er lejet ud. ØRUMVEJ 75, "LYKKEBO", 7840 HØJSLEV.A.I. Hjortsø, gårdejer, omtales under Ørumvej 77.A.LH. overtog gården i 1983 fra Knud Sørensen.Matr. nr. 1c. Areal 23 ha.Bygningerne blev frasolgt i 1984.A.I.H. ejer også Ørumvej 77 og Sejstrup vej 16.
ØRUMVEJ 77, "HENGSGÄRDEN", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538177. A. INGILD HJORTSØ, gårdejer, født d. 19.-8.-1941, søn af Ingrid og Helge A. Pedersen, gift med Grethe Mathiassen, født d. 9.-5.- 1942, datter af Jorine og Frands Mathiassen.A.I.H. overtog gården d. 15.-4.- 1964 fra Holger Olesen, prisen var kr. 310.000.Matr. nr. Id m.fl. Areal 82 ha., der blev afgivet 13 ha. jord og modtaget 7 ha. i forbindelse med jordfordeling i 1984.Stuehuset er opført 1876 og moderniseret 1961 og derefter flere gange, gi. lade opført 1900, hestestald 1910, kostald 1954-1956, staklade 1965 og ungdyrstald 1975 samt maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 66 malkekøer + opdræt, ialt 215 stk. af racen SDM. Der findes 5 traktorer, 1 bugsermejetærsker, 1 gyllekælder, 1 korntørreri og 2 køresiloer. Der er plantet ca. 4 ha. løvskov i 1984.



-249-Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Gården drives sammen med Ørumvej 75 og .Sejstrupvej 16.ØRUMVEJ 118, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538670.BENT NIELSEN, murer, født d. 13.-4.-1957, søn af Gerda og Egon Nielsen, gift med Lisbeth Nielsen, født d. 13.-6.-1961, datter af Gerda og Børge Nielsen. L.N. er ansat ved Skive Kommune.B.N. overtog gården i 1984 fra sin farfar, Sigurd Nielsen (Skytte), nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 82.400. Areal 6,4 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1938 og moderniseret senere, stald og lade opført 1935. Gården drives med fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor.

1.500.000. 429.900. Areal 51 ha., heraf afgivet

ØRUMVEJ 121, "GRANLYGÅRD", 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538196. GUNNAR VESTERGAARD, gårdejer, født d. 15.-6.-1929, søn af Kamilla og Holger Vestergaard, gift med Maren Spanggaard, født d. 9.-6.-1936, datter af Karen og Johannes Spanggaard. G.V. er bestyrelsesmedlem i den lokale grovvareandel. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far, Holger Vestergaard.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1 ha. ved jordfordeling., der er 3 ha.skov og 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret 1985, kostald lade og svinestald 1981. Gården drives udelukkende med af frø, ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer ogdrives uden fremmed arbejdskraft.
og svinestald opført 1948, planteproduktion bestående korntørringsanlæg. Gården

ØRUMVEJ 123, 7840 HØJSLEV, tlf. 07-538349.AGNER VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 6.-9.-1923, søn af Kamilla og Holger Vestergård, gift med Ellen Petersen, født d. 4.-4.-1931, datter af Kristine og Kristian Petersen.A.V. overtog gården i 1955 fra Thorvald Petersen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 46,5 ha., heraf afgivet 5 ha. ved jordfordeling, der er 2 ha. skov og 6,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1878 og moderniseret flere gange, avlsbygningerne er opført 1878, hvorefter der blev ombygget i 1908 og 1975, hvor der blev bygget svinestald. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 5 søer, slagtesvinene opfedes og der indkøbes smågrise til opfedning. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 korntørreri. Der er 1 medhjælp i spidsbelastningspeioderne.



ØRUMVEJ 125, 7840 HØJSLEV. JOHANNES VENNEGÄRD, maskinstationsejer, omtales under Ørum- vej 9. Han overtog gården d. 17.-8.-1987 fra Frede Dalgaard. Matr. nr. 5a ,.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 280.500. A- real 3 ha. skov, 5 ha. eng og 6 ha. hede.
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SPOTTRUP KOMMUNE

AGERTOFTEN 11, VESTER LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568158.SVEND AAGE LARSEN, født d. 21.-11.1946, søn af Grethe og Viggo Larsen, Vester Lem, gift med Anna Henriksen, født d. 25.-11.-1952, datter af Esther og Ingvard Henriksen, Seide.S.AA.L. var elev på Asmild Kloster og Bygholm Landbrugsskole.S.Å.L. overtog gården d. 1.-10.-1970 efter sin far Viggo Larsen, som overtog den i 1939.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 356.300. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er tilforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1870, kalvestalden omk. 1920, kostald 1972 og tilbygget 1974 og igen efter brand i 1982, maskinhus opført 1976 og lade 1982. Gården drives med kvægbrug med 35 årskøer, 20 kælvekvier og 30 ung- og småkvier samt 20 fedetyre af racen SDM. Planteavlen består af raps, ærter og fremavlskorn. På gården findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, roesåmaskine, gylletank, markvandingsanlæg, siloer til opbevaring for korn og køresilo til ensilage samt halmfyr. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft. AGERTOFTEN 15, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568027.HENNING PEDERSEN, maskinstationsejer, omtales under Agertoften 16.H. P. overtog ejendommen 1.-6.- 1986 efter Knud Dalgaard, Lem. Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 398.200. Areal 31 ha., deraf tilkøbt 7 ha., beliggende Agertoften 13, Lem. 1 ha. er skov og krat. Stuehuset er opført 1912 og om-bygget 1975, lade bygget 1900, svinehus 1925 og ombygget 1974, maskinhus opført 1956 og svinehus 1960. Gården drives med planteavl bestående af ærter, raps og korn. På gården findes 1 traktor, ajlebeholder, silo og portionstørreri. Gården drives fra maskinstationen Agertoften 16, som også ejes af Henning Pedersen.



AGERTOFTEN .16, "LEM MASKINSTATION", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568027.HENNING PEDERSEN, maskinstationsejer, født d. 15.-7.-1945, søn af Nielsine og Johannes Pedersen, Lem, gift med Inga Hansen, født d. 14.-5.-1952, datter af Ingeborg og Jens Peter Hansen, Ejsing. H.P. overtog gården d. 1.-6.-1970 efter Kristian Baunsgaard, Lihme. Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 1,210.000. Grundskyld 49.800.
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Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1900, kostalden ca. 1920 og 1978 ombygget til garage og hestestald og laden til værelser, maskinhus opført 1972 og tilbygget 1976 og 1984, så maskinhuset i dag er på 1.040 kvadratmeter. Gården drives som maskinstation og med planteavl. Planteavlen består af raps og korn. På gården findes 8 traktorer, 4 mejetærskere og rendegraver. 6 mand er beskæftiget på maskinstationen.AGERTOFTEN 38, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568159.LAURIDS PEDER PEDERSEN, husmand, født d. 8.-1 1.-1935, søn af Marie og Magnus Pedersen, Sønder Lem, gift med Hanne Merete Madsen, født den d. 8.-2.1942, datter af Johanne og Svend Madsen, Ramsing.H.P. er hjemmesygeplejerske. L.P.P. overtog gården d. 1.-4.- 1961 fra Staten.Matr. nr. Ir m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 141.400. A-real 10,8 ha., deraf tilkøbt ca. 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1961, kostald, svinestald og lade 1961 og maskinhuset 1966. Gården drives som familiebrug med 20 årskøer, 2 kalvekvier, 10 ung- og småkvier samt 10 fedetyre af racen SDM. På gården findes 3 traktorer samt almindelige maskiner til gårdens drift.AMTSVEJEN 12, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560082.ASGER ALBERT NIELSEN KAA- STRUP, landmand, født d. 19.-12.- 1937, søn af Mariane og Søren Kaastrup, Lyby, gift med Lilly Marie Kirstine Hougaard Thomas- sen, født d. 15.-12.-1938, datter af Agnes og Jens Thomassen, Resen.L.T. er udearbejdende.A.K. har været på Malling Landbrugsskole fra 1960-1961, hvorefter han var kontrolassistent 1963. A.K. overtog gården d. 18.-3.-1964 fra Vera og Ove Pedersen, Ålbæk.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.040.000. Grundskyld 141.900. Areal 10,8 ha.



-253-Stuehuset er opført 1923, nyt tag 1980, kostald opført 1923 og ombygget til svinehus i 1973, lade opført 1923, tilbygget 1938 og i 1983 ombygget til kreaturer, maskinhus opført 1956, kostald 1971 og lade 1980, desuden findes hønsehus og garage. Gården drives som alsidigt landbrug med 26 årskøer + opdræt af racen Jersey, desuden findes 10 årssøer, der sælges torvegrise. På gården findes 2 traktorer, køresilo til ensilage, halmfyr samt genvindingsanlæg for varmt vand fra mælkekøleren. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.AMTSVEJEN 14, "BAUNSGÅRD HUS", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560083.EDVARD MØLLER, gårdejer, født d. 8.-1.-1942, søn af Asta og Villiam Møller, Lihme, gift med Eva Pinnerup Sørensen, født d. 18.-3.-1944, datter af Anna og Frederik Pinnerup Sørensen, Lem. E.P.S. arbejder på plejehjem.E.M. overtog gården d. 1.-11.-1966 efter faderen, Villiam Møller. E.M. er 3. generation på gården.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld1.260.000. Grundskyld 157.800. Areal 11,5 ha.Stuehuset er opført 1903 og tilbygget 1974, lade og kostald opført 1903, gennemre- staureret 1956, kostald opført 1971 og svinestald 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 20 årskøer, 11 kalvekvier, 19 ung- og småkvier af racen SDM, tyrekalvene sælges som små, desuden er der 18 årssøer, smågrisene sælges. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, plansilo og tørringsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. AMTSVEJEN 21, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560200.BENT ANDERSEN, specialarbejder, født d. 3.-3.-1932, søn af Martha og Karl Andersen, Krej- bjerg, bor sammen med Karen Margrethe Jensen, født d. 9.-7.- 1942, datter af Rigmor og Peder Balleby, Skive.K.M.J. er sygehjælper.B.A. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1982 fra Anker Krarup, Vejby.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 1.430.000. Grundskyld 111.200. Areal 6,8 ha.Stuehuset er opført omk. 1930, kostald og lade opført 1930, farestald 1978, fravæn- ningsstald og staklade 1979. Gården drives med en svineproduktion bestående af 25 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af kornafgrøder. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, tørringsanlæg til kold luft samt foderblandeanlæg. 



AMTSVEJEN 25, "VANDBORGGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560272.SVEND MADSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1950, søn af Mette og Jens Madsen, Lihme.S.M. var på Rødding Højskole i vinteren 1968/69 og på Asmildklo- ster Landbrugsskole vinteren 1971- 72. Han overtog gården d. l.-l.- 1973 efter Stinne og Jens Nielsen, Lihme.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 504.000. Areal
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42 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha.Stuehuset er opført 1830, lade 1875 og tilbygget 1960, svinestald bygget 1910 og restaureret 1955, ny svinestald opført 1976. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.

N.O.P. var i 1942/43 på Frederiksborg Højskole

AMTSVEJEN 32, "BROGÅRDEN", BRODAL, 7861 BALLING, tlf. 07-568056.NIELS OKHOLM PHILIPSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1923, søn af Bodil og Jes Philipsen, Kong- stedgård, Hejis, gift med Dorthe Brogaard, født d. 20.-6.-1927, datter af Signe og Anton Brogaard, Brodal.D.P. var på Nordborg Efterskole 1941 samt Snoghøj Gymnastikhøjskole 1948 og i 1949 på husholdningsskole i København.og senere elev på Ladelund Landbrugsskole. 1964 blev han medlem af bestyrelsen for Skive Andelssvineslagteri, formand i 1966 samt medlem af Slagteriernes fællesbestyrelse fra 1968. N.O.P. er fortsat formand for Jutland Slagterierne og fra 1980 medlem af Landbrugsrådet, 1987 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.N.O.P. havde gården i forpagtning fra 1953 til 1959, hvorefter han købte den fra Anton Brogaard, gården har været i slægtens eje siden 1768.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 420.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt ca. 13 ha., de 5 ha. er skov og 5 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1899 og gennemrestaureret flere gange, garage og svinestald bygget 1945 og resten af udhusene udbrændte i 1975 og blev genopført i 1976 med følgende bygninger: lade, fodercentral, farestald, goldsostald, smågrisestald, fedesvine- stald samt ungkvægstald og maskinhus i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer og 1.800 slagtesvin årligt, desuden findes kødkvæg. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo samt automatisk fodring i svinestaldene. Der er fast medhjælp på gården.



AMTSVEJEN 34, "FLOUBJERG- GÄRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568112.ERNST TROLDTOFT ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1942, søn af Dagmar og Marinus Andersen, Sebstrup, gift med Gertrud Øster- gaard, født d. 29.-10.-1942, datter af Astrid og Kristian Øster- gaard, Eskjær Mølle.G.A. var på Salling Ungdomsskole samt på Skals Håndarbejdsskole. E.T.A. var på Rødding Højskole samt på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-3.-1967 efter Erik Dalsgaard, Lem.
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Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 542.800. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er 4,5 ha. skov og ca. 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1964 og tilbygget i 1976, stald opført 1900 og ombygget til svin 1974, laden opført 1900 og ombygget 1967, kostald opført 1969, maskinhus 1972, gylletank 1974 og spaltestald 1979. På gårdens matr. nr. ligger en gammel skole med 2 lejligheder. Gården drives som alsidigt landbrug med 32 årskøer, 30 kalvekvier og ung- og småkvier, 30 fedetyre og småtyre af racen SDM. Desuden er der 30 årssøer, smågrisene sælges som torvegrise. Der findes 3 traktorer, gastæt silo, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og ensilering. AMTSVEJEN 43, "KÆRGÅRD", LEM BRODAL, 7861 BALLING, tlf. 07- 560013.JENS TOFT TRÆRUP, omtales under Mellemtoften 12, Lihme.J.T. overtog gården d. 9.-9.-1965 af Peter Toft, Oddense.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Areal 13 ha., heraf er 1 ha. kommet til ved jordfordeling.Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret 1985, gi. kostald opført 1920, nyere kostald 1966 og lade 1970, garage og værksted ombygget flere gange. Gården drives udelukkende med planteavl i samdrift med ejerens anden gård. Stuehuset er udlejet. Udhusene bruges til oplagring af halm.ANDRUPVEJ 7, "BLIGÅRD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07- 581011.JENS IVERSEN BLIGAARD, gårdejer, født d. 7.-4.-1906, søn af Margrethe og Iver Iversen Bli- gaard, gift med Agnes Kirstine Jeppesen, født d. 13.-12.-1911, datter af Gertrud og Jeppe Laurits Jeppesen, Ovenskov.J.I.B. har været formand for Saug- strup Andelsmejeri i 12 år samt formand for Leverandørudvalget i Nestle i Randers. Han har været



-256- i bestyrelsen for Salling Landboforening og Dansk Slægtsgårdsforening.J.I.B. overtog d. 1.-4.-1936 gården efter sin far, Iver Iversen Bligaard. Han er nu 5. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1786. Den første ejer begyndte som fæstebonde under Skivehus og i 1790'erne blev gården købt til selveje. Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., der er købt og mageskiftet flere gange. Der findes 0,1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1863, vesterhuset i 1800-tallet, lade 1880, kostald 1930, svinestald 1951 og maskinhus 1955. Gården drives med planteavl og uden fremmed hjælp. Der findes 1 traktor og almindelige maskiner til gårdens drift samt 1 kornsilo.ANDRUPVEJ 9, "VESTERGAARD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581026.JENS GUDIKSEN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 18.-9.-1959, søn af Karen og Gudik Vestergaard, Oddense. J.G.V. overtog gården d. 1.-7.-1985 efter sin far Gudik Vestergaard. Nuværende ejer er 9. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1648.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 810.200. Areal 61,6 ha.Stuehuset er opført i 1929, hønsehus og maskinhus 1914, lade og svinehus 1958, kostald 1965 og ombygget til svinehus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, hvor grisene opfedes på gården. Planteavlen består af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 8 siloer, portionstørreri samt 1 halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ANDRUPVEJ 13, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581164.HENRY PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1937, søn af Johanne og Alfred Pedersen, Sepstrup, gift med Krista Jensine Hansen, født d. 21.-6.-1939, datter af Ottilia og Kresten Hansen, Estvad.H.P. overtog gården i 1971 efter Kristian Klausen.Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 236.400. Areal19,2 ha., heraf tilkøbt 5,5, ha. beliggende Andrupvej 26. 1 ha. er eng.Stuehuset er opført 1850 og restaureret i 1973, stalden opført 1950, restaureret med ny ydermur 1981, svinestald opført 1963 og maskinhus 1979. Gården drives med alsidigt landbrug med 28 fedetyre af racen SDM og 6 Jerseykvier. Desuden findes 25 årssøer, smågrisene sælges. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gården drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



ANDRUPVEJ 14, "ODDENSE VESTERGÅRD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581272.HANS PETER VESTERGÅRD, født d. 2.-6.-1961, søn af Gerda og Tage Vestergård, Oddense. H.P.V. overtog gården d. 1.-7.-1985 fra sin far, Tage Vestergård, Oddense. Gården har været i slægtens eje siden 1700 og måske endnu længere. Indtil 1857 var gården "Oddense Vestergård" og "Vestergård" tvillingegårde med 
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fælles lade og markdrift. De blev på dette tidspunkt adskilt.Matr. nr. 5a 3f. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 753.000. Areal 57 ha., 2 ha. er eng og skov.Stuehuset er opført 1914, kostald 1912 og ombygget til skrabeægproduktion i 1986, svinehus opført 1935, lade 1857 og ombygget til plantørreri i 1978, 1985 og 1986, maskinhus opført 1935, ombygget med nyt tag 1975, fodermesterbolig fraskilt gården i 1985. Gården drives med skrabeægproduktion på 1.600 æglæggende høns. Planteavlen består af frøgræs, vinterraps, hvede, ærter, roer og byg. Der findes 3 traktorer, plantemaskine samt alt i moderne landbrugsmaskiner og desuden plantørreri til korn og frøgræs. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ANDRUPVEJ 15, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563160. HARTVIG MUNK, husmand, født d. 7.-4.-1939, søn af Nina og Ejnar Munk, Brårup, gift med Anna Vestergård Jensen, født d. 2.-12.-1943, datter af Agnete og Aage Jensen, Iglsø.A.M. arbejder hos en slagter. H.M. arbejder på en møbelfabrik. Han er i bestyrelsen for Krej- bjerg Husmandsforening og har været det siden 1976.H.M. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Svend Meldgård Pedersen, Krejbjerg.Matr. nr. 6f. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 99.000. Areal 8,5 ha.Stuehuset er opført 1954, stald og lade 1954. Gården drives med 12 årskøer og 6 kalvekvier, 15 småkalve og 7 fedetyre af blandet race. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Den bliver drevet som familiebrug.ANDRUPVEJ 16, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581385. AAGE VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 6.-3.-1956, søn af Dorthe og Poul Vestergård, Oddense. A.V. overtog gården d. 31.-12.-1957 fra sin far, Poul Vestergård. Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 573.100. Areal 47 ha. 1 ha. er løvskov. Stuehuset er opført 1864, s vinestald ca. 1932 ombygget til korntørreri 1981, kostald opført 1960,



-258- maskinhus 1972 og lade 1985. Gården drives med 50 SDM årskøer, 25 kalvekvier, 25 småkvier, tyrekalvene sælges 3 måneder gamle. Planteavlen består af frøgræs, ærter, maltbyg og vinterraps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, ajlebeholder, plantørreri og 2 køresiloer. Gården drives med delvis medhjælp.ANDRUPVEJ 17, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563079. ALFRED JENSEN, husmand, født d. 15.-12.-1921, søn af Andrea og Jens Kristian Jensen, Volling, gift med Eva Lundgård, født d. 27.-1.- 1933, datter af Sine og Vilhelm Lundgård, Bustrup Mark.A.J. overtog gården d. 1.-4.-1954 som statshusmandsbrug. Jorden er udstykket fra gården beliggende Norvej 15.Matr. nr. 6e. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 96.200. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1954, ombygget med værelser 1970, stald opført 1954, ombygget til svinestald 1975, lade opført 1954, maskinhus, hønsehus og garage 1963. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 350 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.ANDRUPVEJ 18, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581097.PEDER PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1933, søn af Ellen og Aage Pedersen, Hjerk, gift med Erna Brunsgård Kristensen, født d. 8.-10.-1936, datter af Ellen og Martin Kristensen, Balling.P.P. overtog gården d. 15.-8.-1958 efter Marinus Jensen, Bostrup.Matr. nr. In m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt ca. 6 ha. Der er 0,3 ha. eng.Stuehuset og udbygningerne er ca. 100 år, 1971 blev stalden tilbygget og i 1977 blev der bygget spaltestald og 1960 maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 3 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift, 1 gylletank og 3 siloer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.ANDRUPVEJ 20, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581065. BØRGE LYSDAHL, gårdejer., født d. 15.-6.-1919, søn af Marie og Kristian Lysdahl, Rettrup, gift med Anna Riis, født den 27.-12.1920, datter af Johanne og Nygaard Riis, Mollerup.B.L. overtog gården d. 6.-6.-1947 efter Søren Dath, Oddense.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 149.800. Areal 11,2 ha.Stuehuset er opført 1900, svinehus 1922, lade, garage, maskinhus og hønesehus opført af flere gange. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift og 1 korntørringsanlæg til kold luft. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



-259-ANDRUPVEJ 24, "STIGSHØJ", FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581112.KRESTEN KIRK, gårdejer, født d. 6.-5.-1924, søn af Agnethe og Marinus Jensen, Krejbjerg, gift med Bodil Stærdahl, født d. 20.-1.1933, datter af Ingrid og Sigurd Villadsen, Frammerslev. K.K. er i Repræsentantskabet for DLG og han overtog gården d. 1.-5.-1961 efter Marie og Laurits Møller.Matr. nr. 4g m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 618.200. Areal 48,9 ha., heraf er tilkøbt ca. 24 ha. beliggende Andrupvej 22, ca. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1907, kostald 1910, svinestald 1940, garage og siloer 1977 og maskinhus 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Planteavlen består af ærter, raps, rug, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og alt i moderne landbrugsmaskiner samt plansilo til kold luft. Gårdendrives uden fremmed arbejdskraft. ANDRUPVEJ 28, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563176. JOHANNES SKOV, husmand, født d. 20.-6.-1917, søn af Sofie og Jens Skov, Nr. Andrup.J.S. overtog gården d. 6.-3.-1959 efter Anders Kristian .Madsen, Hem.Matr. nr. 2f m.fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 109.800. Areal 7,4 ha.Stuehuset er opført 1920, lade 1920, maskinhus 1930 og stald1957. Gården drives med en slagtesvinebesætning på ca. 350 stk. årligt. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst samt udkørsel af staldgødning.ANDRUPVEJ 32, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563080. BØRGE BRUN PEDERSEN, landmand, født d. 12.-8.-1950, søn af Mary og Viggo Brun Pedersen, Balling, gift med Gerda Pedersen, født d. 24.-9.-1955, datter af Anna og Holger Pedersen, Ilbjerg. B.B.P. arbejder som chauffør. Han overtog gården i december 1976 efter sin far, Viggo Brun Pedersen. Gården har været i slægtens eje siden 1917.Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 1.210.000. Grundskyld 110.600. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.Stuehuset er opført 1917 og tilbygget 1977, svinestald opført i henholdsvis 1977 og 1979, maskinhus 1982, bilgarage 1986. Gården drives med en svineproduktion på ca. 70 årssøer og salg af ca. 1.150 smågrise. Planteavlen består af ærter, raps og byg.



-260-Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.BAKKEDRAGET 2, "MøLvADGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561342. KRISTEN OLESEN SIGH, gårdejer, født d. 18.-10.-1946, søn af Mary og Ejnar Olesen Sigh, Rødding, gift med Karna Rasmussen, født d. 2.-12.-1947, datter af Dagny og Tage Rasmussen, Tiist.K.S. er syerske.K.O.S. har fra 1968 kørt ud med ammoniaknedfælder for DLG. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 efter Ejnar Olesen Sigh, Rødding. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1930.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 332.000. Areal 28,2 ha. 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1918 og restaureret indvendig, kostald opført efter brand 1929 og ombygget til grise 1978, kostald opført 1977 og lade 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 44 årskøer, 20 kalvekvier, 30 ung- og småkvier og ca. 7 tyrekalve. Tyrekalvene sælges ca. 1 måned gamle, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 ammoniaknedfælder og gylletank. Gården drives med hjælp fra maskinstation til en del af markarbejdet.BAKKEDRAGET 7, "KÆRHAVEN", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561265.IVAN FURBO, fabrikant, født d. 11.-5.-1945, søn af Ingrid og Tage Furbo, Rødding, gift med Hanne Larsen, født d. 6.-9.-1946, datter af Ingelise og Bjarne Larsen. H.F. er kontoruddannet og ansat i I.F.s firma.I.F. er møbelfabrikant i Rødding og dommer på Skive Travbane. Han overtog gården i maj 1972 efter Jeppe Jensen, Rødding.Matr. nr. 34b. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 59.100. Areal 5,6 ha.Stuehuset er opført 1976, kostald ca. 1900 og ombygget til fyrrum, hestestald opført 1978 og lade 1986. Gården drives med travhesteopdræt og ammekøer. Besætningen består af 6 travheste samt 4 ammekøer og 2 kalve af racen Limousine. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift, som drives uden fremmed arbejdskraft. BAKKEDRAGET 8, "DALAGER- GÄRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561463.GUDIK GUDIKSEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1945, søn af Gerda og Svend Gudiksen, Rødding, gift med Tove Vestergaard, født d. 22.-5.-1946, datter af Kirsten og Jakob Vestergaard, Krejbjerg. T.G. er kontorassistent.G.G. overtog gården d. 10.-5.-1975 fra Bent Sørensen, Rødding. Matr. nr. lp m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 441.30Q-. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 12



-261- ha., der er forpagtet 15 ha., 5 ha. er udlagt i græs.Stuehuset er opført 1889 og gennemrestaureret fra 1975-1982 og tilbygget i 1988, kostald opført 1889, delvis nedbrændt 1967 og ombygget til kalvestald 1975, kostald og svinestald opført 1968, ombygget til køer 1979, maskinhus opført 1976 og foderrum 1977. Gården drives med en kvægbesætning på 55 årskøer, 25 kalvekvier, 32 ung- og småkvier, alle af racen SDM, der findes desuden 70 fedetyre, der købes ca. 45 tyrekalve årligt. Planteavlen består af raps og fremavlskorn. Der findes 3 traktorer, gylletank og halmludningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.BETRYKVEJ 1, "HØJAGER", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-568352.KJELD SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1949, søn af Kirstine og Aage Sørensen, Lem, gift med Lisbeth Nørgaard Jespersen, født d. 20.-6.-1959, datter af Birthe og Svend Aage Jespersen, Nørlem.L.N.S. var på Århusegnens Husholdningsskole i 5 måneder.K.S. er i bestyrelsen for Vestsal- ling Sparekasse og overtog gården d. 1.-1.-1981 efter Aage Sørensen, Lem.Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 327.900. Areal 33 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha. der ikke er med i vurderingen, der er ca. 13 ha. eng, det meste udlagt i græs.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1985, kostald opført 1964, ungdyrstald 1978, lade 1976 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 30 årskøer, 14 kalvekvier, 20 ung- og småkvier samt 18 fedetyre og kalve af racen SDM. Planteavlen består af ærter og korn. Der findes 3 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.BETRYKVEJ 2, NØRLEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568414.KAJ KRISTENSEN, landmand, født d. 23.-8.-1947, søn af Mary og Richard Kristensen, Give, gift med Bodil Baunsgaard Godsk, født d. 29.-6.-1948, datter af Ragnhild og Jens Kristian Godsk, Lihme.B.B.K. arbejder på møbelfabrik. K.K. er løsarbejder. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 efter Niels Peter Hansen, Lihme.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 260.000. Grundskyld 35.700. Areal 3,2 ha. og ca. 1 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1815, kostald 1815 og gennemrestaureret indvendig i 1982, lade opført 1977 og maskinhus 1953. Gården drives med en besætning på 10 får og grise til husbehov. Planteavlen består af korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



BORGEN 1, "DEMRINGGÄRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561229.LEO MADSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1957, søn af Esther og Tage Madsen, Rødding, gift med Hanne Hagen Sørensen, født d. 20.-1.-1960, datter af Karen og Karlo Hagen Sørensen.H.H.M. er sygehjælper.L.M. overtog gården d. 1.-8.-1985 efter sin far, Tage Madsen, Rødding. Det er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje Matr. nr. 11b m.fl. Ejendomsskyld 
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1.000.000. Grundskyld 166.700. Areal 26,7 ha.,heraf tilkøbt 10,5 ha., ca. 8 ha. eng er udlagt i græs. Der er 16,5 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1968 samt 1975, kostald opført 1964, lade 1958, svinestald 1918 og ombygget til ungkreaturer 1985 og maskinhus opført 1965. Gården drives med en kvægbesætning på 36 årskøer, 15 kalvekvier, 23 ung- og små- kvier samt 22 fedetyre af racen SDM. Planteavlen består af ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BORGEN 4, "SANDHOLM", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561460.BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1950, søn af Betty og Søren Nielsen, Skive, gift med Inger Marie Thorsen, født d. 27.-9.-1951, datter af Lilly og Arne Thorsen, Krejbjerg.I.M.N. er børnehavepædagog.B.N. overtog gården d. 10.-6.-1975 efter Harald Ejler Vinther, Rødding. Gården drives sammen med Norvej 16, Krejbjerg.Matr. nr. 2n m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 26,6 ha., heraf tilkøbt 11 ha. fra nabogården, Frilandsvej 27.Stuehuset er opført 1904, restaureret og tilbygget i 1982, kostald opført 1977, ungdyrstald og lade 1979 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægbesætning på 40 årskøer, 20 kalvekvier, 30 ung- og småkvier samt 30 fedetyre af racen SDM. Planteavlen består af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til hjælp ved høst.



-263-BORGEN 6 A, "BORGEN SPØTTRUP", 7861 BALLING, tlf. 07- 561606.Middelalderborgen "Spøttrup", der er et af Danmarks ældste herresæder, bærer endnu i dag en fæstnings præg. Den er beliggende ved foden af en hældning i en eng, der tidligere var en sø. Foruden denne naturlige beskyttelse mod eventuelle angribere har borgen en voldgrav, der er omgivet af 9 m. høje volde, hvorom løber en ydre voldgrav. Tidligere - som også i dag - skete adgangen til borgen af en dæmning beliggende mellem engen og den vestlige del af ydervolden; hver voldgrav var forsynet med en vindebro, hvis pæleværk og granitpiller afdækkedes under borgens restaurering i 1930-tallet. I 1404 skænkede en adelsmand Spøttrup til bispesædet i Viborg. Sandsynligvis var det biskop Niels Glob, der ca. år 1500 opførte borgen, der med den tids målestok var anseelig. Materialet var røde og gule mursten. De to lige store parallelle huse var mod øst forbundet ved en kortere fløj og mod vest lukket ved en spærremur og et fremspringende tårn. Bygningerne var oprindelig et stokværk højere end i dag, idet de øverst oppe var forsynet med et såkaldt skytteloft til forsvarsbrug. På ydersiden af borgen findes "hemmelighederne": murede latrinkanaler mellem øverste stokværk og voldgraven. Ved restaureringen genopbyggedes disse på grundlag af meget tydelige spor.Porttårnet og spærremuren er blandt borgens bedst bevarede dele. I siderne af den tøndeformede borgport er der skydeskår, hvorfra voldgraven kunne dækkes. Spærremuren er udstyret med lignende dybe skydeglugger, fladbuede på indersiden og runde åbninger på ydersiden. Disse var beregnede på kanoner.I sydfløjen fandtes to stokværk foruden kælder og skytteloft. Kun øverste stokværk (beboelsen) havde vinduer, det nederste var lagerrum. Østfløjen havde kun et stokværk med højtsiddende, store vinduer. Disse har frembudt en fare, og under restaureringen fandtes tydelige spor af, at borgens vinduer har været muret til smalle skydeskår. Dette fandt muligvis sted under grevens fejde i 1534, da Skipper Clement skal have skudt borgen i brand - dog uden at indtage den. Efter reformationen i 1536 kom borgen i kronens besiddelse. I 1579 købte Henrik Below borgen fra kronen og ombyggede straks sydfløjen til en standsmæssig bolig for en velhavende adelsmand. De øvrige fløje forblev næsten uforandrede og benyttedes til arbejdsrum og boliger for tyendet. Sydfløjens stokværker nyopdeltes; i det første indrettedes en stor og statelig riddersal med renæssancehvælvinger. Boligen over riddersalen blev skabt og fik sandsynligvis på dette tidspunkt den ruminddeling, der findes i dag, mens døre og paneler tilføjedes et par århundrede senere. I overensstemmelse med tidens krav blev sydfløjen forsynet med store, fladbuede vinduer, og de to trappetårne opførtes for at lette adgangen til de øvre stokværker, hvortil man tidligere var kommet ad en ydre trappe, der førte til en dør i første stokværk (ses i dag som en tilmuret dør i østfløjen). Samtidig eller måske noget senere blev spærremuren på vestsiden gjort lavere, og en vægtergang tilbyggedes, som fortsatte rundt om hjørnet til nordfløjen, hvis vestlige del var blevet nedbrudt.I en periode boede Spøttrups ejere i Holsten, men i begyndelsen af det 18. århundrede flyttede nye besiddere ind på herresædet, der var blevet købt af Axel Rosen- krantz og hans hustru Karen Reedtz, hvis våben ses på en træplade, der er ophængt over døren til det firkantede trappetårn. De istandsatte Spøttrup, da den var blevet "meget forfalden og ruineret". Deres søn Mogens udstyrede barokboligen i andet stokværk med de allerede omtalte paneler og med døre og dørindfatninger, der løber ud i morsomme kløer. På porttårnet ses både Mogens Rosenkrantz' og hans hustru



-264-Christine Hornemanns initialer tilligemed årstallet 1762.I det 19. århundrede gennemgik borgen nogle kedelige forandringer; for eksempel blev hvælvingerne i nordfløjens nederste stokværk ødelagt, og i deres sted installeredes et brænderi. Omkring 1870 blev vest- og sydvolden helt sløjfet.I 1920'erne og specielt efter statens overtagelse af borgen i 1930'erne gennemgik Spøttrup en større restaurering under ledelse af arkitekt Mogens Clemmensen. Det besluttedes at bevare borgens renæssancepræg og samtidig fremdrage, hvad der havde værdi fra ældre tider. Som eksempel kan nævnes de nedrevne "hemmeligheder", der blev genopført. I østfløjen genindførtes den middelalderlige opdeling af stokværkerne med det meget høje mellemste stokværk, ligesom de gamle, store vinduer genåbnedes. I nordfløjens nederste stokværk genopførtes de gotiske hvælvinger og køkkenet. Den sløjfede vest- og sydvold genopførtes, og de mere eller mindre tilkastede voldgrave blev udgravet.I området øst for borgen indrettedes en lille renæssancehave med middelalderurter og lægeplanter samt en større have med nogle meget smukke blomsterbede, der omgiver den gamle, barske borg med et sandt farveorgie.BORGEN 7, "SKOVGÅRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07- 561327.ERLING RAVN LARSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1937, søn af Magda og Bertel Ravn Larsen, Nørlem, gift med Ellen Nielsen, født d. 4.-5.-1941, datter af Mary og 3ens Peter Nielsen.E.L. er uddannet sygehjælper.E.R.L. har været elev på Levring Efterskole, Viborg Gymnastikhøjskole og på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-11.-1971 efter Kaj Nielsen, Vejby.Matr. nr. lad m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 265.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 6,5 ha. Spøttrup Sø og eng.Stuehuset er opført 1938, kostalden 1938 og ombygget til kreaturer fra 1974-1977, ungdyrstald og roehus opført 1976, maskinhus ombygget til kalvehus 1979, staklade og maskinhus på 500 kvadratmeter opført 1984. Gården drives med en kvægbesætning på 52 årskøer, 26 kalvekvier, 35 ung- og småkvier, tyrekalvene sælges 3 måneder gamle; hele besætningen er SDM. Der findes 3 traktorer, rendegraver, portionstørreri samt vandingsanlæg. Gården har 1 fast medhjælp.BORGEN 9, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561372.SVEND SINDING, gårdejer, født d. 22.-4.-1931, søn af Elisabeth og Peder Sinding, Rødding.S.S. overtog gården d. 1.-1.-1968 efter sin far, Peder Sinding. Matr. nr. 22a. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 149.800. Ar-eal 16,3 ha. Ca. 3 udyrket eng.Stuehuset er omkr. 150 melt, kostalden opført
ha. erår gam- 1907 oglavet om til søer i 1970, lade opført 1907, maskinhus 1979 og garage 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 12 årskøer, 6 kalvekvier, 10 ung- og småkvier, 10 fedetyre og kalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, slagte-



-265- svinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.BORGEN 11, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561071.GUSTAV NØRGÅRD, gårdejer, født d. 25.-6.-1933, søn af Anna og Peder Christian Nørgård, Sevel, gift med Karen Fjendbo Jørgensen, født d. 15.-11.-1938, datter af Kristine og Hans Kristian Jørgensen, Spøttrup.K.N. har været elev på Haslev Højskole.G.N. har været elev på Hammerum Højskole samt kontrolassistent i Vridsted Fly Kontrolforening. Han er desuden medlem af menighedsrådet i Rødding. Han overtog gården d. 20.-8.-1958 efter Laust Husted, Vejby.Matr. nr. 23a og 27a. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 538.900. Areal 58,6 ha., heraf tilkøbt ca. 28 ha. fra naboejendommen, Vestergård. Der er forpagtet ca. 25 ha. Der er ca. 11,5 ha. strandeng samt 3 ha. græseng.Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret i 1980, lade opført 1896, maskinhus 1963, kostald 1968, ombygget til grise i 1985, sostald opført 1976, 1978 og 1984, værksted og garage opført 1987. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, portionstørreri samt automatisk halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdsplads. BRØNDDAL 1, "ESKILDSMINDE", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568474.LEILA ØSTERGAARD MADSEN, landmand, født d. 5.-8.-1968, datter af Ruth og Folmer Øster- gaard Madsen, Lem, gift med Søren S. Goul, født d. 14.-12.-1962, søn af Mona og Ejler Goul, Lem. Gården drives som I/S, Østergaard Madsen, med 85 % til Leila Østergaard Madsen og 15 % til Folmer Østergaard Madsen.Hun ejer desuden "Bredbrøndgård" Bustrupvej 8 og "Brunsgård" Engtoften 6, Balling. Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 293.900. Areal 22 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1927, kostald 1900, lade 1932, kostald 1966, kyllingehus 1978 og maskinhus 1980. Gården drives med en kyllingeproduktion på 13.000 kyllinger af gangen. Planteavlen består af roer og korn. Der findes 1 traktor, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gården drift. Den drives uden fremmed arbejdskraft.



BRØNDDAL 2, "PALLESHUS", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568310.LEIF AAKJÆR, landmand, født d. 2.-6.-1942, søn af Hilda og Søren Aakjær, Sønderlem, bor sammen med Nilsine Mathiassen, født d. 3.-1.-1951, datter af Ana Mathiassen, Frederikshåb, Grønland.L.AA. var i 10 år på Grønland og overtog gården d. 1.-11.-1979 fra Anne Jensen, Lem.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 10 ha.
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Stuehuset er opført omkr. 1890 og gennemrestaureret 1980, kostald opført omkr. 1900 og ombygget til svinehus 1979 og 1980, svinehus opført 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med 70 tyrekalve og 300 slagtesvin af gangen. Der produceres 1.200 til 1.300 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.BRØNDDAL 3, "NØRBYGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568044.FOLMER ØSTERGAARD MADSEN, landmand, født d. 23.-7.-1935, søn af Ragna og Harald Øster- gaard Madsen, Hinnerup, gift med Ruth Solveig Mortensen, født d. 14.-3.-1937, datter af Ellen og Andreas Mortensen, Skove.F.Ø.M. har i 6 år været medlem af Spøttrup Kommunalbestyrelsevalgt af Fremskridtpartiet. Han overtog Nørbygård d. 15.-10.-1968 efter Kresten D. Spanggård, Kåstrup. Ved overtagelsen var prisen 332.000. Ejeren driver også Bustrup Nørgård, Bustrupvej 6, Lem.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 4.150.000. Grundskyld 265.600. Areal 19,3 ha., heraf 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1937, kostald og lade 1920, kyllingehus 1968 og 1971, hønsehus 1971, 1973 og 1975 og værksted i 1974. Kyllingehuse og hønsehuse under tag udgør 6.350 kvadratmeter. På gården findes 53.000 æglæggende høns og 35.000 kyllinger. Planteavlen består af korn og roer. Der findes 2 traktorer, gummiged samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 3 medhjælpere + lidt ekstra hjælp, når det er nødvendigt.BRØNDDAL 5, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568170.MADS STØRDAHL SØRENSEN, landmand, født d. 12.-10.-1932, søn af Katrine og Jens Sørensen, Lem, gift med Kaja Møller, født d. 18.-12.-1937, datter af Asta og Villiam Møller, Lihme.K.S. arbejder på Lem Plejehjem.M.S.S. var elev på St. Restrup Husmandsskole og er nu på 9. år i bestyrelsen for Jersey afdelin-



-267- gen i Kvægavlsforeningen. Han overtog gården i april 1957 efter Harald Kristensen, Lem.Matr. nr. 4q m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 110.300. Areal 9,8 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. eng, der er ialt 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1923 og tilbygget 1972, gi. stuehus bygget ca. 1850 blev ombygget til kostald og senere ombygget i 1958. Gården drives med kvægbrug med 20 årskøer, 8 kalvekvier, 8 ung- og småkvier af racen Jersey. Tyrekalvene sælges som små, desuden er der hesteopdræt af New-Forest, besætningen består af 2 stamhop- per samt 5 stk. opdræt i forskellige størrelser. Der findes 1 traktor, 1 halmludnings- maskine, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.BRØNDUM KIRKEVEJ 8, "LILLE HOLMGÅRD", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533037.BENT PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1933, søn af Johanne og Alfred Pedersen, Sebstrup, gift med Jenny Støjberg, født d. 26.-1.1933, datter af Inger og Jens Peter Støjberg, Hjerk.B.P. er udlært mekaniker og overtog gården d. 27.-3.-1962 efter Kresten Madsen, Skive.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld920.000. Grundskyld 264.700. Areal 18,7 ha., heraf er tilkøbt 8,3 ha.Stuehuset er opført 1911, stald og lade 1921, og maskinhus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med 9 årskøer af racen SDM, desuden findes 8 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består hovedsagelig af raps. Der findes 2 traktorer, samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården er et familiebrug og der bruges maskinstation til høst. BRØNDUM KIRKEVEJ 10, "BIRKEHOLM", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533190.KAJ HENNEBERG, landmand, født d. 7.-5.-1960, søn af Bodil og Børge Henneberg, Hejlskov, gift med Ghita Sørensen, født d. 29.-5.1962, datter af Lise og Frank Sørensen, Gørup.G.H. arbejder som assistent.K.H. er inseminør og overtog gården d. 25.-7.-1987 efter Emma Cecilie Nielsen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 131.200. Areal 8,6 ha.Stuehuset er opført 1952 og tilbygget 1976, stald opført 1952 og ombygget til grise i 1976, lade opført 1952. Gården drives med kødkvæg. Planteavlen består af raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.



BRØNDUM KIRKEVEJ 22, "HOU- GÅRD", BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-533003.JENS GOUL, gårdejer, født d. 5.-9.-1933, søn af Laura og Esper Goul, Brøndum, gift med Grethe Nielsen, født d. 22.-2.-1940, datter af Rosa og Johannes Nielsen, Skive.J.G. overtog gården d. 2.-1.-1962 efter sin far Esper Goul. Gården har været i slægtens eje siden 1820.
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Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 909.200. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 18 ha. 3 ha. er i forpagtning og 12 ha. er eng.Stuehuset er opført 1862, kostald 1862 og lade 1982. Gården drives udelukkende med planteavl, som består af ærter, raps, raigræs, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørringsanlæg til 4.000 tdr. korn. Den drives uden fremmed arbejdskraft.BRØNDUM KIRKEVEJ 24, BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-564062.ERIK MØLLER ESPERSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1925, søn af Tinne og Niels Møller Espersen, Brøndum, gift med Emma Tommerup Davidsen, født d. 11.-5.-1930, datter af Othile og Kristen Tommerup Davidsen, Hinnerup.E.T.E. døde d. 18.-4.-1973.E.M.E. overtog gården d. 1.-1.-1948 efter sin far Niels Møller Espersen. Gården har været i slægtens eje siden 1800, og måske længere.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 304.200. Areal 25 ha. Der er 7 ha. i forpagtning, 1 ha. er skov.Stuehuset er opført 1850 og restaureret i 1950 og 1985, kostald opført 1959 og ombygget til fedesvin 1975, sostald opført 1972, maskinhus 1980, laden fra 1850 blev gennemrestaureret 1970. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin på gården og resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri samt de nødvendige landbrugsredskaber. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha.

BRØNDUM KIRKEVEJ 29, BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-564271. Peter Olesen, landmand, født d. 14.-9.-1933, søn af Marie og Niels Olesen, Ejstrup, gift med Mary Olesen, født d. 12.-11.-1939, datter af Jensine og Jens Peder Olesen, Brøndum.P.O. overtog gården d. 1.-3.-1960 efter sin svigerfar, Jens Peder Olesen.Matr. nr. 8g m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 134.300.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange, sidst i 1981, stald opført 1927 og ombygget og tilbygget i 1972 til svin, ny kostald bygget 1972 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 15 årskøer, 6 kalvekvier, 10 småkvier, 7 fedetyre af racen SDM, desuden findes 8 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift, som drives uden fremmed arbejdskraft.



-269-BUKSAGER 1, "NEDER MØLLE", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564037. CHRISTIAN BLICHERT-TOFT, proprietær, født d. 4.-9.-1927, søn af Jenny og Peter Blichert-Toft, Balling, gift med Else Marie Johansen, født d. 22.-7.-1946, datter af Hanne og Nicolai Johansen, Bramminge.E.M.B.T. er praktiserende læge i Balling.C.B.T. overtog gården i marts 1964 efter sin far, Peter Blichert-Toft. Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 3.150.000. Grundskyld 1.046.100. Areal 80,7 ha., heraf tilkøbt 10 ha., beliggende Nørregade 68. Ejendomsskylden for denne jord udgør 630.000. og grundskylden 162.000. 5 ha. er beplantning.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret i 1937, kostalden opført 1937 og ombygget i 1964, sostald opført 1978, lade ombygget til løsdriftstald 1972, kornlade ombygget til tørreri 1972 og maskinhus opført 1957. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri samt lagermulighed for 4.000 tdr. korn. Der er 1 fast medhjælp på gården.BUKSAGER 2, "GRUNDVADGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563157. FINN GRUNDVAD, gårdejer, født d. 4.-8.-1944, søn af Jytte og Søren Grundvad Nielsen, Hjerk, gift med Nanna Fisker, født d. 28.-8.-1946, datter af Gerda og Marius Fisker, Viborg.N.G. er plejehjemsleder ved Rødding Plejehjem.F.G. er bygningsingeniør ved Spøttrup Kommune. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 efter Bjarne Olsen, Rødding. Gården har været i slægtens eje siden 1700-tallet med undtagelse af perioden 1966-1984.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 51,8 ha., heraf er 8 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1750, det fik nyt tag i 1915, spaltestald opført 1969 og ombygget til flodkrebs i 1986, svinestald opført 1969 og ombygget til avlsfår i 1984, laden opført i 1969. Gården drives med en besætning på 35 moderfår af racen Oxford Down. Desuden har F.G. startet Danmarks første produktion af flodkrebs. Planteavlen består af raps, ærter, rug, hvede, byg og hestebønner. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri samt halmfyr, der bruges maskinstation til høstarbejdet.

BUKSAGER 4, "KÆRGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-564301.ELSEBET MOUSTEN IIBSEN, født d. 9.-6.-1946, datter af Stinne og Marinus Bak, Krejbjerg, gift med Ole Ibsen, født d. 29.-11.-1941, søn af Fanny og Tage Ibsen. E.M.I. overtog gården d. 1.-12.-1986 efter sine forældre, Stinne og Marinus Bak, Krejbjerg. Gården drives sammen med Nørregade 73.Matr. nr. 8g m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 158.200. Areal 12,7 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1910, kostald 1910 og tilbygget omkr. 1950, lade opført



-270- 1910. Gården drives med planteavl, som består af raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. I 1987 oprettedes en minkfarm med 800 avlsdyr. Minkfarmen er et interessentselskab under navnet "GSG Mink" bestående af følgende personer: Ole Ibsen, Sigfred R. Kristensen, Kristian Madsen, Ole Bughwardt og Peter Graversen, alle Balling.BUKSAGER 5, KRE3B3ERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563192.GERT SKOV 30RGENSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1956, søn af Magda og Kristian 3ørgensen, Krejbjerg, samlever Gitte Susanne Poulsen, født d. 10.-11.-1963, datter af Ebba og 3ohn Poulsen, Tastum.G.S.P. er køkkenleder.G.S.3. er murersvend. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 efter sin mor, Magda 3ør- gensen.Matr. nr. 8f m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 121.600. Areal 8,2 ha., heraf ca. 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, kostald 1880 og lade 1956. Gården drives med en kvægproduktion på ca. 15 fedetyre, som købes 14 dage gamle. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges maskinstation til markarbejdet.BUKSAGER 7, "BUKSAGERGÅRD", KRE3B3ERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563106.POUL B3ERRE, forfatter, født d. 15.-6.-1924, søn af Niels Bjerre, Ranum, gift med Tove Nielsen, født d. 17.-7.-1924, datter af 3o- hannes Nielsen, Dronninglund. P.B. overtog gården d. 1.-7.-1970 efter Magnus Svenningsen, Balling. Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 158.900. Areal 11 ha., heraf ca. 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1970, svine- stald, bryggers og vaskerum 1700, ombygget til stuehus i 1970, svine- og kostald opført 1880, delvis ombygget til beboelse i 1970'erne, lade fra 1800-tallet og svinehus fra 1950'erne. Gården drives med planteavl bestående af ærter, hvede, raps og byg. Der bruges maskinstation til markarbejdet. BUKSAGER 8, KRE3B3ERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563180. 3ENS AAGE LARSEN, landmand, født d. 24.-12.-1959, søn af Maren og Børge Larsen, Vinde, gift med Britta Sørensen, født d. 4.-3.-1965, datter af Gerda og Verner Sørensen, Spøttrup Mark. B.L. er kontorassistent.3.Ä.L. er elektromekaniker og overtog gården d. 20.-8.-1986 efter Ingeborg Nielsen, Balling. Matr. nr. 7k m.fl. Ejendomsskyld490.000. Grundskyld 71.900. Areal 5 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført år 1900, stald 1900 og ombygget 1959, lade opført 1910, garage og hønsehus, alder ukendt. Gården drives som fritidslandbrug med 1 hest, 1 kvie, 4 tyrekalve, 1 so, 10 grise samt høns. Planteavlen er udelukkende byg. Der findes de nødvendige maskiner til gårdens drift.



BUKSAGER 9, "BÅDSGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07563081.HENNING FROSTHOLM, gårdejer, født d. 23.-2.-1956, søn af Edith og Emanuel Jensen, gift med Tina Koudal, født d. 20.-3.-1959, datter af Bodil og Ingvard Koudal, Jebjerg.T.K. er socialpædagog på Enggården, Mors.H.F. er produktchef på Superfos, Skive. Han overtog gården d. 1.-3.1985 efter Peter Djernes,
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Krejbjerg.Matr. nr. 12a, 12t m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 457.200. Areal 46 ha., der er forpagtet 8 ha. og 2,5 ha. er skov.Stuehuset er opført 1832, stald 1919, stald og lade 1864. Gården drives udelukkende med planteavl med ærter, raps, hvede, byg, rug og havre. Der findes 2 traktorer, plantørreri til 1.800 tdr. korn, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Den drives delvis med fremmed arbejdskraft.

Matr. nr. 12r. Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld

BUKSAGER 14, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563090. EGON GERT KARLSEN, gartner, født d. 13.-8.-1960, søn af Rita og Magne Karlsen, Krejbjerg, samlever med Ketty Rasmussen, født d. 6.-1.-1963, datter af Rosa og Knud Erik Rasmussen, Baj lu m.K.R. er hospitalslaborant.E.K. er gartner og ansat ved sin far. E.K. overtog gården d. 15.-2.1981 fra Viggo Jakobsen, Balling.32.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1976, stald og lade opført 1938 og restaureret 1987, garage og hønsehuse opført 1946, der findes også drivhus. Gården drives som fritidsbrug.BUKSAGER 16, "ØSTERGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563164.VAGN THORGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1948, søn af Frida og Ingeman Nielsen, Næstild, samlever med Katrine Slyngborg Curry, født d. 16.-4.-1954, datter af Viola og Kristian Sørensen, Dueholm.V.T.N. overtog gården d. 15.-5.-1976 efter Knud Larsen, Spøttrup Mark.Matr. nr. 12s m.fl. Ejendomsskyld1.350.000. Grundskyld 327.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha., der er forpagtet ca. 5 ha. enggræs. Stuehuset er opført 1938, kostald 1938, udvidet og tilbygget 1975



-272- og 1979, lade bygget 1979 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 45 kvier af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges en del maskinstation til markarbejdet.BUKSAGER 18, "LANDLYST", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07563088.REINHOLDT STILLING KALLE- STRUP, gårdejer, født d. 28.- 10.-1932, søn af Laura og Dalgaard Kallestrup, Skals, gift med Anna Marie Jensen, født d. 22.-1.-1936, datter af Mine og Emil Jensen, Øster Kølsen.R.S.K. overtog gården i november 1959 efter Kristian Søndergaard, Skive.Matr. nr. 12q m.fl. Ejendomsskyld920.000. Grundskyld 278.400. Areal 19,4 ha., heraf tilkøbt 12 ha. i 1977.Stuehuset er opført 1938, stald 1938, lade 1938 og ombygget til grise i 1960 og ny lade bygget 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med 10 årskøer samt opdræt af racen SDM. Besætningen har i flere år været repræsenteret på dyrskuet i Skive. Kalvekvierne der ikke bruges til egen besætning sælges til eksport i udlandet, i 1986 blev der solgt 3 til Ægypten. Desuden findes der 5 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården har anparter i Harre Vindkraft. Den drives uden fremmed arbejdskraft.

ha., der er 3 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført i 1915, kostald og lade 1910,

BUSTRUPVEJ 6, "BUSTRUP NØRGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568044.FOLMER ØSTERGAARD MADSEN, landmand, omtales under Brøndal 3, Lem.F.Ø.M. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Birgitte Graugaard, Uldstrup. Ved overtagelsen var ejendomsskylden 2.300.000.Matr. nr. laa m.fl. Ejendomsskyld 5.000.000. Grundskyld 844.100. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 3maskinhus 1971, svinestald 1977,1979 og 1987. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, grisene opfedes på gården, desuden findes kødkvæg. Planteavlen består af korn og roer. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 3 medhjælpere. 



BUSTRUPVEJ 8, "BREDBRØND- GÅRD", LEM, 7861 BALLING. LEILA ØSTERGAARD MADSEN, landmand, født d. 5.-8.-1968, datter af Ruth og Folmer Østergaard Madsen, Lem.L.Ø.M. overtog gården d. 15.-3.- 1988 efter Henry Nielsen, Lem. Prisen var 1.175.000.L.Ø.M. driver også gården "Eskild- minde", Brønddal 1, Lem og "Brunsgård", Engtoften 6.Matr. nr. lap m.fl. Ejendomsskyld 
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1.000.000. Grundskyld 275.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., ialt ca. 5 ha. eng er udlagt i græs.Stuehuset er opført 1910, kostald og svinestald 1910, udvidet og tilbygget i 1958 og 1968, maskinhus opført 1962 og maskinhus 1975. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.BUSTRUPVEJ 10, "LYNGBAKKEN", BUSTRUP MARK, 7861 BALLING, tlf. 07-568124.KLAUS NØRGAARD NIELSEN, landmand, født d. 15.-4.-1965, søn af Margit og Anders Nørgaard Nielsen, Håsum, samlever med Else Madsen, født d. 19.-7.- 1966, datter af Gunhild og Børge Madsen, Brædstrup.K.N.N. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 efter Emma Dahl, Lem.Matr. nr. lp m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 95.800. Areal 12,8 ha., der er ca. 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1924, kostald og svinestald ligeledes 1924 samt maskinhus 1960. Gården drives med kødkvæg, besætningen består af 3 ammekøer, 3 kalve + 2 får. 9 ha. af jorden er udlejet, resten er udlagt i græs. Der er ingen maskiner på gården.DALGÅRDVEJ 1, VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564248.SVEND JOKUMSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1941, søn af Margrethe og Bernhard Jokumsen, Engedahl, gift med Gerda Grove Andersen, født d. 8.-2.-1943, datter af Dagny og Karl Grove Andersen, Lyby.S.J. overtog gården i september 1965 efter Jacob Villadsen, Bailing.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 341.500. A- real 28 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført omkr. år 1900, kostald bygget ca. 1900 . og ombygget 1975 til søer, svinestald opført 1966, kostald 1974 og maskinhus 1985. Gården drives med 40 årskøer, 18 kalvekvier, 30 ung- og småkvier, 20 fedetyre, alle af racen SDM. Des-



-274- uden er der 16 årssøer, grisene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges lidt hjælp fra maskinstation.DALGÅRDVEJ 3, VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564199.AKSEL STI PEDERSEN, landmand, født d. 18.-9.-1940, datter af Signe og Ejnar Sti Pedersen, Volling, gift med Bodil Thorgaard, født d. 1.-7.-1944, datter af Ragnhild og Verner Thorgaard, Balling.B.S.T. er hjemmehjælper ved Spøt- trup Kommune.A.S.P. arbejder på B. & O. i Skive. Han overtog gården d. 9.-3.1964 efter Ejnar Jensen, Balling.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 101.200. Areal 6,6 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er ca. 100 år gammel, kostald og lade opført 1899, svinestald 1899 og restaureret 1964.

1.900.000. Grundskyld 518.400. Areal 38,6 ha.,

DALGÅRDVEJ 8, "NEDERGÅRD", BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 533086.AKSEL PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1945, søn af Ellen og Kristian Pedersen, Brøndum, gift med Connie Kirstine Nielsen, født d. 14.-9.-1945, datter af Ida og Knud Nielsen, Balling. A.P. overtog gården efter sin far, Kristian Pedersen, Brøndum, den nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 5ai m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 6,3 ha., der er 4 ha. engi vedvarende græs.Stuehuset er opført 1909, lade 1900, vesterhus 1910, svinehus 1970, 1972 og 1978 samt maskinhus 1984. Gården drives med svineproduktion samt en planteproduktion af ærter og raps. Der findes de nødvendige maskiner til gårdens drift samt plantørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.DALGÅRDVEJ 11, "BRØNDUM OVERGÅRD", BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-564179.MAGNUS STØRDAHL NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1943, søn af Petra og Johannes Nielsen, Grove, gift med Agnethe Kirstine Kristensen, født d. 19.-4.-1943, datter af Asta Marie og Karl Kristensen, Resen.M.S.N. overtog gården d. 11.-6.-1972 fra Harald Andersen. Ejeren driver desuden Gouls Minde, Skive- Foto: Kastrup Luftfoto.



-275- vej 55, Grove.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 838.200. Areal 57,4 ha., heraf tilkøbt ca. 16 ha. og frasolgt ca. 6,5 ha.Stuehuset er opført 1911, maskinhus 1977, kornhus 1980 og lade ombygget 1981. Gården drives med planteavl bestående af ærter, raps, raigræs og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørringsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft sammen med gården beliggende Skivevej 55, Grove.DAMGÅRDVEJ 2, "HALBORGGÅRD", 7861 BALLING, tlf. 07-564253.MADS STÆRDAHL, gårdejer, født d. 16.-6.-1949, søn af Petra og Johannes Nielsen, Grove, gift med Elsebeth Glud Jokomsen, født d. 6.-4.-1952, datter af Katrine og Svend Aage Jokomsen, Grundvad.M.S. overtog gården d. 18.-12.- 1975 efter Johannes Nielsen Grove.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 585.100. Areal 45 ha., der er tilkøbt 36 ha.fra Østergård og Ramsing, dissedrives sammen med herværende gård. Der er 6,6 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret 1980, lade opført 1885, svinestald 1977, maskinhus 1981, gastæt silo 1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.DAMGÅRDVEJ 6, "DAMGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564158.

1.-8.-1960 efter sin far, Niels Pedersen,

SVEND PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1929, søn af Elisabeth og Niels Pedersen, Balling, gift med Ingrid Katrine Hendrik- sen, født d. 6.-11.-1941, datter af Jenny og Magnus Hendriksen, Rødding Grundvad.S.P. var sognefoged i Balling indtil sognefogedstillingerne blev nedlagt. Han overtog gården d.Balling. S.P. er 3. generation på gården, derhar været i slægtens eje siden 1888.Matr. nr. 7a m.fl. Sdr. Balling. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 546.800. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 4,4 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og tilbygget 1976, udhusene brændte i 1969 og blev genopført i 1970 med svinestald, lade og maskinhus, ny svinestald opført 1973, gastæt silo 1970. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og udnyttelse af overskudsvarmen fra svinestalden. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



EJSTRUPVEJ 1, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561385.SVEND ARNE NAUTRUP, maskinstationsejer, født d. 11.-9.-1948, søn af Henny og Ejner Nautrup, Balling, gift med Annette Johannesen, født d. 31.-3.-1953, datter af Ingeborg og Thomas Johannesen, Rødding.A.N. er ekspeditrice.S.A.N. overtog gården d. 17.-10.- 1972 efter Niels Olesen.Matr. nr. 39q m.fl. Ejendomsskyld 1.030.000. Grundskyld 73.100. A- real 7,3 ha. Der er forpagtet 25 ha. og der er 1,5 ha. eng.Stuehuset og kostald er fra ca. 1900, lade bygget 1956 og ombygget til grise 
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i 1975,1988 omforandret til kontor og velfærdsrum, maskinhal opført 1977. Gården drives med en besætning på 5 køer og 20 fedekalve af racerne RDM og SDM. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 6 traktorer, 2 mejetærskere samt finsnitter, såmaskiner, kunstgødningsspreder, staldgødningsspreder, tipvogne, halmpressere samt diverse små maskiner. Maskinstationen drives med 4 mand og i spidsbelastninger 7 mand. Foruden maskinstationen laves entreprenørarbejde med følgende maskiner: gummiged, rendegraver og minigraver.

Areal 14 ha., 1 ha. er udlagt i græs.Stuehusets alder er ukendt, men blev ombygget opført 1964 og moderniseret 1975, lade bygget

EJSTRUPVEJ 3, "NYGÅRD", EJ- STRUP, 7861 BALLING, tlf. 07- 561240.ANDREAS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1938, søn af Marie og Karl Rasmussen, Roslev, gift med Lis Vinther, født d. 28.-6.- 1944, datter af Marie og Jens Vinther, Trige.A.R. overtog gården d. 2.-2.-1967 efter Niels Nygård, Rødding. Matr. nr. 39h m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 143.100.i 1910 og igen i 1984. Kostalden 1931 og ombygget til grise 1976,sostald opført 1972, staklade 1978, maskinhus 1962, vesterhus med hestestald fra 1800-tallet ombygget til grise i 1967. Gården drives som alsidigt landbrug med 28 årskøer, 12 kalvekvier, 20 ung- og småkvier af racen SDM, tyrekalvene sælges som små, desuden 26 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



EJSTRUPVEJ 5, "HØJVANG", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561241.IB FLY-HANSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1942, søn af Marie og Aage Fly-Hansen, Rønbjerg, gift med Karen Jensen, født d. 9.-2.- 1945, datter af Else og Jens Kristian Jensen, Rødding.I.F.H. overtog gården d. 20. 10.-1964 efter Maren og Holger Steffensen, Durup.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 184.100. A
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real 20,6 ha., heraf 4 ha. eng og skov, desuden er 6 ha. eng i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1920, gennemrestaureret flere gange, kostald bygget 1920 og ombygget til so- og kalvestald, lade opført 1925 og ombygget til dels spaltestald til kreaturer og fedesvin, kostald bygget 1974, roehus og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 10 kalvekvier, 47 ung- og småkvier, 20 fede- tyre og 1 bedækningstyr, alle af racen SDM, desuden findes 10 årssøer, hvorfra slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt en 22 kw vindmølle. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

1967 efter Christian Christensen, Skive.

EJSTRUPVEJ 7, "EJSTRUPGÄRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561011.VILLY NORMAN PEDERSEN, stavnsbonde, født d. 6.-11.-1943, søn af Edel og Ernst Ejvind Pedersen, Halskov, gift med Margrethe Ibsen, født d. 9.-12.- 1947, datter af Frida og Knud Ibsen, Balling.M.P. er post.V.N.P. overtog gården d. 20.-3.-Matr. nr. 39a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 274.400. Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. udlagt i græs.Stuehuset er opført 1955, restaureret med kvist og værelser 1977, kostald opført 1932, udvidet og ombygget 1968, kalvehuse opført 1977, lade 1932 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægbesætning på 30 årskøer, 20 kalvekvier, 30 ung- og småkvier og 20 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 2 mejetærskere, portionstørreri og køresilo. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.ENGTOFTEN 4, "RAUNSGÄRD", NØRLEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568045.ERNST LAURSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1924, søn af Ester Marie Laursen, Nørlem.E.L. overtog gården i marts 1966 efter sin mor, Ester Marie Laursen, Nørlem. Gården har været i slægtens eje siden år 1900.Matr. nr. 3a 4a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 231.400.



-278-Areal 22,6 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. 1,5 ha. er skov.Stuehuset er opført omkr. 1850, svinestald og lade 1903, laden tilbygget 1969, kostald opført 1975, maskinhus og garage 1958. Gården drives som alsidigt landbrug med 13 årskøer, 8 kalvekvier, 9 småkvier, 10 tyre, af racen RDM og SDM. Desuden produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.ENGTOFTEN 6, "BRUNSGÄRD", NØRLEM, 7861 BALLING.LEILA ØSTERGAARD MADSEN, omtales under Brønddal 1, Balling. Hun overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Svend Winther. Gården har været i Svend Winthers slægts eje, siden den blev købt fri fra hovedgården "Kås", ældst kendt af ejerne er Christen Brunsgaard, der ejede gården før 1862.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 816.000. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 84 ha., der er 11,5 ha. skov, 3 ha. hede og 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1908, kostald, lade og svinestald 1907, maskinhus 1948, kostald ombygget til farestald 1979. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. ENGVEJ 9, "THORSMINDE", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566088.SVEND AAGE MADSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1944, søn af Anna og Kresten Madsen, Ramsing, gift med Inge Lise Mark, født d. 16.-4.-1949, datter af Edith og Niels Mark, Tøndering.S.M. har været elev på Viborg Gymnastikhøjskole samt Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.12.-1968 efter Jens W.Jensen, Lem.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 503.400. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet ca. 12 ha., der er 5 ha. skov, eng og mose. Stuehuset er opført 1860, svinestald 1929 og tilbygget farestald 1975, kostald og lade opført 1939, ombygget til kostald 1973 og tilbygget igen i 1981, maskinhus opført 1976 og gastæt silo i 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med 60 årskøer, 20 kalvekvier, 40 ung- og småkvier, 20 småtyre, alle af racen Jersey, desuden findes 25 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, køresilo samt almindelige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



ENGVEJ 18, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07566083.KRISTIAN DALGAARD, gårdejer, født d. 21.-6.-1932, søn af Jenny og Julius Dalgaard, Ramsing, gift med Marry Jensen, født d. 12.-5.- 1939, datter af Kristine og Laurits Jensen, Vejby.K.D. er medlem af Spøttrup Kommunalbestyrelse, valgt af Venstre. Han overtog gården den 1.-1.-1960 efter Julius Dalgaard, Vejby. Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 3.400.000. Grundskyld 658.000.
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Areal 45 ha., heraf er tilkøbt ca. 30 ha.Stuehuset er opført 1900, restaureret og tilbygget 1972, gården nedbrændte i 1946 og blev genopført samme år, gården nedbrændte igen i 1978 på nær svinestalden fra 1973. Gården blev genopført i 1979 med goldsostald, farestald, fedestald og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 120 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, gastæt silo samt genvindingsanlæg for varme fra svinestaldene. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ENGVEJ 24, "VESTERGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566167.KAJ HØSTGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1947, søn af Ellen og Aksel Jensen, Rødding, gift med Jytte Møller, født d. 1.-4.-1948, datter af Agnethe og Harald Møller, Roslev.K.H.J. har været elev på Ry Højskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 efter Knud Vestergaard, Balling. K.H.J. ejer også gården, "Meldgård", Sønder Andrup 131, Ramsing.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 1.990.000. Grundskyld 265.700. Areal 27,8 ha., heraf er tilkøbt ca. 9 ha.Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1985, kostalden opført 1920 og ombygget til drægtighedsstald i 1974, vesterhus ombygget i 1974 til løbestald, svinestald bygget 1974, farestald 1976, fravænningsstald 1979, lade 1920, halmlade bygget 1986 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 90 SPF-årssøer, der opfedes ca. 1.500 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 gylletank, plantørringsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.ENGVEJ 28, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566277.JENS KRISTIAN GODSK, gårdejer, født d. 27.-5.-1952, søn af Erna og Johannes Godsk, Vejby, gift med Ella Johanne Jensen Primdahl, født d. 5.-12.-1955, datter af Edith og Kristian Primdahl, Rødding.E.G. er kontorassistent på Salling Landboforening.J.K.G. overtog gården d. 1.-1.-1981 efter sin far, Johannes Godsk, Vejby.Matr. nr. Im m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 429.500. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha. beliggende Bustrupvej 1. Der er forpagtet 35,3 ha..Stuehuset er opført i 1984, svinestald 1924, ombygget til spaltestald 1982, kostald



-280-bygget 1975 og tilbygget 1982, lade bygget 1982, kalvestald 1987, maskinhus 1960 og 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 25 kalvekvier, 25 ung- og småkvier samt 30 fedetyre, alle af racen Jersey. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ENGVEJ 30, "VEJBYVAD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566016.MOGENS HØSTGÅRD JENSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1952, søn af Ellen og Aksel Ingvard Dyhrberg Jensen, Spøttrup, gift med Jytte Stilling Pedersen, født d. 18.-9.-1959, datter af Inga og Jørgen Pedersen, Stårup.J.S.J. er hjemmesygeplejerske.M.H.J. overtog gården d. 1.-4.-1975 efter sin far, Aksel Ingvard Dyhrberg Jensen, Spøttrup. M.H.J. ejer også gården Vejbyvej 5, Vejbyvad.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 360.000. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1982, østrehus bygget 1935, ombygget til sostald 1983, lade bygget 1935, udbygget med silo 1977, kostald bygget 1959, ombygget til farestald 1977, slagtesvinestald bygget 1975, fravænningsstald 1980, slagtesvi- nestald 1988, maskinhus og gylletank 1985. Gården drives med en svineproduktion på 100 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps, ærter, raigræs, hvede, byg og havre. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt 1 plantørreri. Der er en fast medhjælper ansat på gården.FJORDKÆRVEJ 2, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561131. EDVIN FJENDBO NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1918, søn af Marie og Anders Andersen, Rødding, gift med Ruth Bjerg Nielsen, født d. 11.-2.-1931, datter af Else og Kresten Bjerg Nielsen.R.B.N. døde i 1983.E.F.N. overtog gården d. 1.-5.- 1950. Han er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1867, da gården blev udstykket fra Dalbækgård og købt af den nuværende ejers bedstefar.I 1904 blev gården købt af den nuværende ejers far, Anders Andersen, Rødding. Matr. nr. 17b m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 284.200. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1867 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1956, ombygget flere gange, gi. stald ombygget til grise og lade 1956, maskinhus og garage opført 1970. Gården blev drevet som svinebrug indtil 1988, hvor besætning blev



-281- sat ud. Der er nu udelukkende planteavl på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.FJORDKÆRVEJ 3, "ØSTERGÅRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561437.EGON BOJER THOMSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1951, søn af Helga og Niels Bojer Thomsen, Skjoldborg, gift med Anne Marie Kristiansen, født d. 15.-1.-1950, datter af Marie og Kristian Kristiansen, Hvidbjerg.A.M.T. er kontoruddannet.E.B.T. har været elev på Lægårdens Landbrugsskole. Han er nu kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. E.B.T overtog gården d. 11.-12.-1974 efter Svend Aage Laursen, Rødding.Matr. nr. 24c m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 292.000. Areal 27,7 ha., der er forpagtet 50 ha. og 4 ha. er strandeng.Stuehuset er opført 1929 og gennemisoleret i 1987, lade opført 1900 og ombygget 1980, kostald ombygget i 1964, 3 svinestalde ombygget til køer og kalve 1976, maskinhus opført 1966 og plansilo 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 61 årskøer, 40 kalvekvier, 40 ung- og småkvier og 30 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af hvede, ærter og byg. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og køresilo. Gården drives med hjælp fra 2 skoledrenge samt maskinstation til høst, staldgødning, roer og ensilering.

real 11,7 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha., ca. 1 ha. er

FJORDKÆRVEJ 4, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561359. POUL ERIK SØNDERGAARD NIELSEN, husmand, født d. 28.-6.- 1943, søn af Kirsten og Ingvard Nielsen, Rødding, gift med Marie Hedegaard, født d. 19-. 10.-1944, datter af Stinne og Alfred Hedegaard, Fredsø.P.E.S.N. overtog gården d. 28.-1.1965 fra Laurits Mouritsen. Matr. nr. 53a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 102.200. A eng.Stuehuset er opført før år 1900 og restaureret 1974, ko- og svinestald opført 1953 og tilbygget flere gange, maskinhus opført 1978 samt staklade. Gården drives som alsidigt landbrug med blandet besætning, køerne blev taget ud i 1987, men der er stadig 9 kalve, 18 årssøer, hvorfra der opfedes ca. 300 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger samt nødvendige maskiner til gårdens drift.



FRILANDSVEJ 10, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-561358.KRISTIAN BROKHOLM, gårdejer, født d. 11.-3.-1945, søn af Edith og Peder Brokholm, Estvadgårds- mark, gift med Gerda Jakobsen, født d. 27.-2.-1946, datter af Anna og Ejnar Jakobsen, Ramsing. K.B. er udlært murer, men er vendt tilbage til landbruget. Han overtog gården d. 11.-3.-1972 fra Oluf Sørensen, Glyngøre.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 137.600. A- real 13 ha., heraf tilkøbt 1,4 ha., der er forpagtet ca. 14 ha. og der
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er ca. 1 ha. mose.Stuehuset er opført 1941 og tilbygget 1973, da stuehuset blev bygget i 1941 var prisen 9.550, stalden er opført 1913, ombygget til lager og garage 1966, kostald bygget 1966, ombygget til grise 1974 og ombygget igen i 1981 til kreaturer, gylletank anlagt i 1987, svinestald opført 1974, sostald 1976, klimastald 1977 og ombygget til ungkreaturer 1983, svinestald bygget 1979, sostald ombygget til ungkreaturer og roehus 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med 38 årskøer, 30 stk. opdræt af racerne SDM, RDM og Jersey, tyrekalvene sælges som små. Der produceres også slagtesvin, der købes som torvegrise fra fast leverandør. Der findes 2 traktorer, 2 gylletanke, køresiloer samt nødgenerator på 25 KW til traktortræk. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, men der bruges maskinstation til høst og ensilering.FRILANDSVEJ 33, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561234. JENS KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1929, søn af Johanne og Niels Jensen, Skive, gift med Elly Pedersen, født d. 16.-7.-1933, datter af Ane og Carl Pedersen, Rettrup.J.K.J. har været elev på Vallekilde Højskole og Asmild Kloster Landbrugsskole. Han har i 10 år været medlem af bestyrelsen forRødding Husmandsforening.J.K.J. overtog gården d. 20.-4.-1959 fra Kresten Markussen, Rødding.Matr. nr. 36d m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 85.000. Areal 8,5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1900, om- og tilbygget 1978, kostald opført 1900 og ombygget til grisesøer 1978, svinehus 1974, lade ca. 1900, garage 1970 samt hønse- og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps og byg. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



GADEKÆRET 22, "VESTERGÅRD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07- 566024.JENS BJERRE GOSVIG, gårdejer, født d. 3.-9.-1943, søn af Jenny og Johannes Kjærulf Gosvig, Hjerm, gift med Inger-Lise Svendsen, født d. 2.-8.-1945, datter af Karen og Erik Svendsen, Hornbæk. J.B.G. har været elev på Vester- lund Efterskole, Grundtvigs Højskole og på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-11.-1970 efter Kaj og Rita Nielsen, Vejby.
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Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. In m.fl. Ejendomsskyld 3.250.000. Grundskyld 434.100. Areal 32 ha., der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1974, kostald opført 1968 og udvidet 1973, s vinestald og lade opført 1968, farestald 1976, slagtesvinestald 1980, klimastald og maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med 80 årskøer, 30 kalvekvier, 60 ung- og småkvier, 40 fede- og tyrekalve, alle af racen SDM. Desuden findes der 260 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, der produceres ca. 5.200 årligt. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 gylletanke, portionstørreri samt genvindingsanlæg for varme til stuehuset. Der er ansat 3 medhjælpere. GINNERUPVEJ 7, "KIRKEGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563143.KARSTEN HAANING ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1950, søn af Esther og Aksel Haaning Andersen, gift med Kristine Hyldig, født d. 5.-5.-1953, datter af Edith og Klaus Hyldig, Tødsø.K.H.A. overtog gården d. 1.-4.- 1987 fra Åge og Svend Dalgaard Mikkelsen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 687.500. Areal 52,1 ha., heraf 6,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1884 og restaureret indvendig 1987, kostald opført 1884, svine- stald 1929, lade 1929 samt maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på ca. 200 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, plansilo, portionstørreri og halmfyr. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.GINNERUPVEJ 13, "JUULSGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING.JOHANNES BERTELSEN JUULSGAARD, gårdejer, født d. 11.-6.-1910, søn af Mine og Bertel Nielsen Juulsgaard, Krejbjerg, gift med Ida Andersen, født d. 14.-8.-1912, datter af Margrethe og Anders Kristian Andersen, Krejbjerg Mejeri.J.B.J. overtog gården i oktober 1934 fra sin mor, Mine Nielsen Juulsgaard.



-284-Gården har været i slægtens eje siden 1700-tallet.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf ca. 1,5 ha. skovfyr. Stuehuset er opført 1879, lade 1878, kostald 1904, sønderhus ca. 300 år gi., svinehus opført 1906 og maskinhus 1947. I 1907 blev der indlagt elektricitet på gården og generatoren blev drevet fra en petroliumsmotor. Gården drives udelukkende med planteavl, som består af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til det meste af markarbejdet.GINNERUPVEJ 19, "SUDERS- GÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563033.SVEND JUULSGAARD JEPPESEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1936, søn af Elisabeth og Arne Jeppesen, Krejbjerg, gift med Inga Larsen, født d. 19.-12.-1940, datter af Marie og Hakon Larsen, Lundbro.S.J.J. overtog gården d. 1.-6.-1966 fra sin far, Arne Jeppesen, Krejbjerg. Gården har været i slægtens eje siden 1785.Matr. nr. 35a m.fl. Ejendomsskyld Foto: Kastrup Luftfoto.2.700.000. Grundskyld 583.500. Areal 51 ha., derer forpagtet 5 ha. og der er 9 ha. skov.Stuehuset er opført 1872, gården er genopført efter brand i 1975, med kostald, lade, kalvehus og maskinhus. Gården drives med en kvægbesætning på 60 årskøer, 20 kalvekvier, 30 fedetyre og 40 kvier og småkvalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank samt 1 halmfyr. Der er ansat 1 fodermester.GINNERUPVEJ 23, "NYGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563023.BERTEL JUULSGAARD JEPPESEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1931, søn af Elisabeth og Arne Jeppesen, Krejbjerg.B.J.J. er formand for Skiveegnens Kvægavlerforening. Han overtog gården d. 1.-10.-1962 efter folketingsmand Aksel Pedersen.Matr. nr. 34a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 481.200.Areal 44 ha., der er forpagtet 6 ha., der er 3 ha. skov og 8 ha. eng udlagt i græs. Stuehuset er opført 1862 og gennemrestaureret gennem de sidste 25 år, kostald opført 1912 og moderniseret 1967, svinehus opført 1912 og restaureret senere, lade fra 1912 er indrettet til kornsilo, ny foderlade og maskinhus bygget 1982. Gården drives med en avlsbesætning på 45 årskøer, 75 ungkreaturer og kalve af racen SDM, desuden findes 3 årssøer, hvorfra slagtesvinene opfedes på gården + indkøb af flere slagtesvin. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, portionstørreri samt tårnsilo til roetoppe og græsensilage. Gården drives med en fast medhjælper.



-285-G1NNERUPVEJ 25, "SØHOLM", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563047.MAGNE KARLSEN, landmand, født d. 19.-8.-1935, søn af Sigrid og Johannes Karlsen, Krejbjerg, gift med Rita Madsen, født d. 7.-3.-1940, datter af Vita og Henry Madsen, Krejbjerg.M.K. overtog gården d. 1.-2.-1959 fra Åge Stagstrup.Matr. nr. 46a m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 125.900.Areal 12,7 ha., heraf 3 ha. udlagt i vedvarende græs.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret 1976, stald opført 1928, den benyttes nu til lagerplads, lade fra 1928 benyttes til maskinhus, svinehus opført 1970, ombygget til værksted 1984, væksthus opført 1979 og maskinhus 1972. Gården drives som gartneri og planteskole med træer og buske. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 rendegravere, planteløsner, opriller, fliseknuser samt alt i markvandingsanlæg. På gartneriet er ansat 5 mand.

Areal 24,7 ha., der er forpagtet 8 ha. og der er Stuehuset er opført 1864, svinehus 1934, andet

GINNERUPVEJ 27, "KREJBJERG VESTERGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563076. BJARNE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1961, søn af Frida og Viggo Kristensen, Tøndering. B.K. er landbrugsvikar i Skiveegnens Vikarordning samt distriktsforhandler af kalveartikler fra Damino. Han overtog gården d. 20.-7.-1983 fra Johannes Jørgensen.Matr. nr. 45a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 231.100. 1,5 ha. skov.svinehus 1952, lade 1972, svinestald 1984, maskinhus 1986 og lade ombygget til grise i 1987. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, grisene sælges som torvegrise, der produceres ca. 950 årligt. Planteavlen består af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg til kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GINNERUPVEJ 31, "KJÆRSGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563017.SVEND KREJBJERG, gårdejer, født d. 19.-10.-1938, søn af Margrethe og Frits Krejberg, Krejbjerg, gift med Erna Pedersen, født d. 22.-10.-1941, datter af Maren og Søren Pedersen, Skive. S.K. overtog gården d. 4.-7.-1967 efter sin far, Frits Krejberg. Den nuværende ejer er 7. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1787 og måske



-286- længere.Matr. nr. 39a m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 756.700. Areal 66,5, heraf tilkøbt 5 ha. Der er 4 ha. skov og 11 ha. eng og vedvarende græs.Stuehuset er opført 1883, gennemrestaureret flere gange fra 1970 til 1977, kostald opført 1951, lade 1884, svinestald 1968 og 1974 og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med 50 årskøer, 20 kalvekvier, 20 ungkvier, 20 småkvier, alle af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til 2.000 tdr., køresilo og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.GINNERUPVEJ 33, GINNERUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563029. ALFRED JAKOBSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1912, søn af Marie og Holger Jakobsen, Ginnerup, gift med Alfrida Bruun, født d. 22.-4.-1916, datter af Nielsine og Kristian Bruun Pedersen, Krej- bjerg.A.J. overtog gården i juni 1941 efter sin far, Holger Jakobsen. På gården har Krejbjergs første privatejede mejeri været, det blev nedlagt omkr. 1890'erne. Matr. nr. 36a m.fl. Areal 41 ha., heraf ca. 8 ha. eng udlagt til græs.Stuehuset er opført 1862, kostald 1922 og ombygget til svin i 1972, svinehus bygget 1960, lade, kalve- og roehus, bilgarage og værksted opført 1862. Gården drives ude-lukkende med planteavl bestående af ærter, raps og byg. Der findes 1 traktor, 1 portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinsta-tion til markarbejdet. GINNERUPVEJ 37, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563037. Åge Bengård, gårdejer, født d. 21.-6.-1960, søn af Grethe og Knud Bengård, Krejbjerg.Å.B. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra forældrene, Grethe og Knud Bengård. Den nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1924. Matr. nr. 38a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 601.700. Areal 65,1 ha., heraf 8 ha. skov, 10 ha. eng udlagt til græs.Stuehuset er opført 1902, kostald 1902, udvidet og ombygget 1962, svinehus opført 1902, ombygget 1950, lade bygget 1902, spaltestald til ungkreaturer bygget 1975 samt maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 30 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 30 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift.



GRUNDVADVEJ 3, "SKÅHØJ- GÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561117.ERNST BISGÅRD, gårdejer, født d. 1.-4.-1930, søn af Jenny og Christian Bisgård, Rødding, gift med Ingrid Olesen Sigh, født d. 28.-9.-1933, datter af Else og Kristian Olesen Sigh, Rødding. E.B. er i Spøttrup Kommunalbestyrelse og har været det siden 1966, valgt af Venstre. Siden 1970 har han været formand for 

-2X7-

kulturudvalget samt medlem afskatterådet. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 efter sin svigerfar Kristian OlesenSigh. Den nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1923.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 347.500. Areal 72,9 ha., heraf tilkøbt 43,8 ha. beliggende Grund vadvej 5, 9 og 13. Det tilkøbte jord er ikke med i vurderingen. Forpagtning 15 ha., der er 4 ha. eng udlagt til græs.Stuehuset er opført 1917 og restaureret flere gange, laden opført 1917, kostald 1970, tilbygget med spaltestald 1975, svinestald opført 1975, foderhus 1979 og garage 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 47 årskøer, 20 kalvekvier, 50 ung- og småkvier, 35 fedetyre og småtyre, alle af racen SDM. Der opfedes ca. 300 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gylletank. I 1986 blev gården omdannet til I/S med følgende ejere: Arne Bisgård, Ernst Bisgård og Ellen Najbjerg.GRUNDVADVEJ 5, "GRUNDVAD MINK", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561653.ARNE BISGÅRD, gårdejer, født d. 5.-4.-1961, søn af Ingrid og Ernst Bisgård, Rødding, gift med Ellen Najbjerg, født d. 21.-2.-1963, datter af Krista og Ejnar Najbjerg, Snejbjerg.E.B. er ekspeditrice.A.B. overtog gården d. 1.-1.-1986 efter Helene Dahl, Rødding. Gården er med i I/S Bisgård.Matr. nr. 15k m.fl. Ejendoms-skyld 730.000. Grundskyld 229.900. Areal 1,5 ha. Ejendomsvurderingen er fra før jorden blev frasolgt.Stuehuset er opført 1987, kostald 1900, svinestald 1940, lade 1957, spaltestald 1973 samt 3 2-rækkers minkhaller i 1986 og 1987. Gården drives med en minkbesætning på 300 avlstæver, der produceres ca. 1.500 minkhvalpe årligt. I/S Grundvad Mink har følgende ejere: Poul Erik Vester, Rødding, Jørgen Vester, Rødding, Arne Bisgård, Rødding. Der findes de nødvendige maskiner til minkfarmens drift. Den drives uden fremmed arbejdskraft.



GRUNDVADVEJ 21, "RØDDING ØSTERGÅRD", RØDDING, 7861, tlf. 07-564081.ANTON GLUD JOCHUMSEN og SVEND AAGE JOCHUMSEN.S.AA.J., født d. 25.-11.-1922, søn af Johanne og Anton Jochumsen, Skårup, gift med Katrine Glud, født d. 27.-9.-1923, datter af Else og Jens Peter Glud, Grove Nørgård.A.G.J. født d. 23.-5.-1957, søn af Katrine og Svend Åge Jochumsen, 
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gift med Anni Karin Gjørt Pedersen, født d. 17.-11.-1954, datter af Elna og Ansgar Pedersen, Lille Bredlund.A.K.J. er postarbejder.S.AA.J. overtog gården i februar 1958 efter Harald Balling Engelsen. Den 31.-12.- 1977 blev der dannet et I/S af Anton og Svend Aage Jochumsen. I 1978 blev gården beliggende Vester Ballingvej 11 købt af I/S Jochumsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 537.700. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 8,4 ha., der er 3,5 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført omkr. 1900, lade opført 1880, 2 svinestalde 1900 og renoveret 1976, maskinhus 1951 og ombygget til svin i 1976, kyllingehus opført 1961 og renoveret 1986, kyllingehus opført 1973 og maskinhus 1978. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion samt slagtesvin. Der produceres ca. 220.000 slagtekyllinger årligt samt 1.200 slagtesvin. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 gylletank og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GRUNDVADVEJ 25, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564124.HENNING HERBERT NIELSEN, landmand, født d. 9.-8.-1932, søn af Elna og Martin Nielsen, Karmdahl, gift med Gerda Viola Jensen, født d. 30.-9.-1938, datter af Dorthea og Søren Jensen, Ramsing.H.H.N. overtog gården d. 12.-5.-1962 efter Sne og Kjær Hougård, Balling.Matr. nr. 3k m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 142.300, Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. ved jordfordeling, der er 1 ha. skov og 2,4 ha. eng.Stuehuset er opført 1973, kostald 1920 og ombygget 1968, stald og lade opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 kalvekvier, 25 fedetyre, 30 ung- og småkvier, alle af racen SDM, desuden er der 8 får på ejendommen. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.GYVELHØJEN 5, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566024.JENS BJERRE GOSVIG, omtales under Gadekæret 22, Vejby.J.B.G. overtog gården i august 1983 efter Niels Jensen, Hjerm.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 309.600. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er ca. 2 ha. mose.Stuehuset er opført 1887, kostald ca. 1920 og ombygget til løsdriftsstald 1978, svinestald opført 1969, kalvestald og lade 1973. Gården drives med en slagtesvine- produktion. Planteavlen består af ærter og raps.



GYVELHØJEN 14, "LILLE NYGÅRD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07566106.LAURITS GJØRUP MADSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1936, søn af Jenny og Mads Madsen, Ejsing, gift med Tove Marie Davidsen, født d. 24-.6.-1942, datter af Jenny og Kristian Davidsen, Smollerup.L.G.M. har været elev på Vinding Landbrugsskole, han er nu madudbringer for pensionister i Spøttrup Kommune. Han overtog gården d.
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Foto: Kastrup Luftfoto.7.-11.-1962 efter Aage Jensen, Balling.Matr. nr. 3f m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 139.400. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973 og 74, kostald og lade opført 1880, svinehus 1931 og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteavl efter at køerne blev sat ud i 1979 og 80. Planteproduktionen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og den drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

GYVELHØJEN 18, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566293.KRISTIAN KRISTENSEN VESTER- GAARD, landmand, født d. 28.-9.1917, søn af Karen og Niels Vestergaard, Vejby, gift med Mette Marie Villadsen, født d. 23.-10.1927, datter af Petrine og Peder Villadsen, Balling.K.K.V. har i 15 år været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-1.-1949 efter Karen Vestergaard, Vejby.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 64.300. Areal 4,7 ha.Stuehuset er opført 1861, restaureret 1954, tilbygget og restaureret flere gangen siden, kostald bygget 1925, svinestald 1961 og hønsehus 1958. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af byg. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.GYVELHØJEN 30, "KUNDESGÅRD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07- 566230.BENT KJÆRSGÅRD, gårdejer, født d. 15.-1.-1936, søn af Karen og Vilhelm Kjærsgård, Rødding. B.J. overtog gården d. 1.-4.-1973 efter sin far, Vilhelm Kjærsgård, Rødding. Den nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1915. Matr. nr. 2æ. Areal 25 ha., for- pagtet 7 ha. og der er ca. 6 ha. eng og plantage.Stuehuset er opført 1979, lade 1868 og restaureret 1987, svinehus opført 1868,



-290- kostald 1958 og restaureret 1974, maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 15 kalvekvier, 25 ung- og småkvier af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Der findes 3 traktorer, køresilo og portionstørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.HEDEN 8, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561321.JOHN BALSBY, jordbruger, født d. 24.-11.-1939, søn af Maren og Johannes Balsby, Bedsted, gift med Karen Jørgensen, født d. 26.-8.-1945, datter af Sigrid og Kresten Jørgensen, Hørve.K.B. er leder af aftenskolen i Spøttrup Kommune.J.B. er udlært mejerist og folkeskolelærer og nu tillidsmand ved Topsikring. Han overtog gården i 1976 fra Balling Byggeindustri.Matr. nr. 37h m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 240.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha., ca. halvdelen er under plov, resten er engarealer m.m.Samtlige bygninger er opført i 1976 og 77. Gården drives udelukkende med planteproduktion med hovedvægten lagt på jordbær og løg. Desuden dyrkes ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, løglægger samt markvandingsanlæg. I højsæsonen arbejder 15-20 unge mennesker der som fritidsbeskæftigelse.HEDEN 17, "NYMØLLE GÄRD", NYMØLLE RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561203.NIELS HOLMGAARD GRAVERSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1927, søn af Hansine og Theodor Graversen, Brårup, samlever med Jenny Tang, født d. 11.-2.-1921, datter af Agnes og Jens Tang, Roslev. N.H.G. overtog gården d. l.-l 1.- 1954 fra Peder Nautrup, Venø. Matr. nr. Ir m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 95.900. Areal 30 ha., heraf frasolgt 5 ha. tilsommerhuse og tilkøbt ca. 11,5 ha., der er 4 ha; strandeng.Stuehuset er over 100 år gammel, men gennemrestaureret, kostaldens alder er ukendt, men restaureret 1953, ny kostald opført 1973, ny lade 1975 og vandingsanlæg fra åen 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15 kalvekvier, 25 ung- og småkvier samt 5 fedetyre af racen SDM. Der findes 2 traktorer, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. HEDEN 19, "NY SPØTTRUP", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-563003.FREDE MIKKELSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1929, søn af Signe og Jens Kusk Mikkelsen.F.M. har været elev på Vallekilde Ungdomsskole samt på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra sin mor, Signe Kusk Mikkelsen, Rødding. Den nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1874.Matr. nr. la If. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 487.800. Areal 146,4 ha., der er 100 ha. eng i græs og 1 ha. skov.



-291-Stuehuset er opført i 1870, svinestald og lade 1870, kostald 1962 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med 40 årskøer, 15 kalvekvier, 25 ung- og småkvier, 20 fedetyre og kalve af racen SDM. Desuden produceres der ca. 300 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården har 1 fast medhjælp og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.HEDETOFTEN 1, "NØR HEDEGÅRD", NØRHEDE, 7861 BALLING, tlf. 07-560279.CARSTEN FREDSGAARD NIELSEN, født d. 8.-6.-1944, søn af Mary og Svend Nielsen, Sorø, gift med Inger Marie Jacobsen, født d. 28.-11.-1948, datter af Marie og Svend Jacobsen, Højme.l.M.N. har været på Næsgård Landbrugsskole og er i dag sygeplejerske.K.F.N. har 2 gange været på Næsgård Landbrugsskole og arbejder i dag som maskinarbejder. Han overtog gården d. 1.-11.-1974 efter Viktor Greulich,København.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 600.900. Areal 61,6 ha., heraf tilkøbt ca. 33 ha., der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1880 og restaureret flere gange, sidst i 1976, kostald opført 1963, lade og maskinhus 1982. Gården drives udelukkende med planteavl efter besætningen blev sat ud i 1984. Planteavlen består af raps, ærter, rug, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift.

var købesummen var 42.500 kr.

HINDBORGVEJ 6, "GRANGÅRD", LILLE RAMSING, 7800 SKIVE, tlf. 07-581138.JENS GEERTSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1945, søn af Niels og Dagny Møjbæk Geertsen, Lille Ramsing, gift med Hanne Dahl, født d. 14.-6.-1951, datter af Helene og Harry Dahl, Rødding. J.G. overtog gården i juli 1972 fra sin far, Niels Møjbæk Geertsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1894. I 1894Matr. nr. Id 4a. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 406.600. Areal 25,5 ha., der er forpagtet 25 ha. på Andrupvej, Oddense.Stuehusets alder er ukendt, kostald opført 1964 og ombygget til fedes vin 1975, ny svinestald opført 1973 og 77, lade opført 1970, maskinhus 1974 og 1987. Gården drives med en SPF-slagtesvineproduktion. Der findes 1 gylletank, 1 gastæt silo og de nødvendige maskiner til gårdens drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.HINDBORGVEJ 15, "RAMSINGGÅRD", LILLE RAMSING, 7800 SKIVE, tlf. 07-531107.JENS CHRISTIAN BRUNSGÅRD, proprietær, født d. 1.-12.-1926, søn af Anna og Alfred Brunsgård, Lille Ramsing, gift med Connie Pedersen, født d. 3.-1.-1937,



-292- datter af Anna og Martin Pedersen, Thorum.J.C.B. overtog gården i april 1963 fra sin far, Alfred Brunsgård. J.B.C. driver desuden gårdene Ernasminde, Holstebrovej 437, og Vinde Vestergård, Vindevej 117. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 4.100.000. Grundskyld 1.350.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 34 ha. Der er forpagtet 33 ha. beliggende Dølbyvej 51.Stuehuset er opført 1836, kostald 1901 og ombygget til svinestald 1955, svinestald med folkeværelser og 3 garager opført 1965, lade 1901 og ombygget til plantørreri 1967. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af byg, hvede, rajgræs, raps og ærter. Der findes 7 traktorer, 2 mejetærskere, plantørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 3 mand om sommeren.HINDBORGVEJ J 9, "BUNDGÅRD", LILLE RAMSING, 7800 SKIVE, tlf. 07-531111.ARNE S. HALD, gårdejer, født d. 15.-5.-1925, søn af Anne Kirstine og Johan Hald, Ålbæk, gift med Ruth Kalli Jønsson, født d. 5.-9.- 1931, datter af Karen og Aksel Jønsson, Sparkær.A.S.H. overtog gården i oktober 1955 fra Anton Bisgaard, Oddense.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 385.300. A- real 20 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Kommune. Ca. 12 ha. af jorden er beliggende i SkiveStuehuset er opført 1899 og restaureret flere gange, sidste gang i 1977. Alle udhusene er opført efter brand 1938. Gylleanlæg samt tilbygning til kostald opført 1970, derefter ombygget til grise i 1981. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer. Slagtesvinene opfedes på gården og der produceres ca. 400 stk. årligt. Der findes 3 traktorer samt gastæt siloer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.

formand for Oddense Brugs. Han overtog gården i Christensen, Hammel. Gården har været i

HOLMHUSE 22, "ENGHAVE", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581106.CHRISTIAN FLY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1946, søn af Dorthe og Martin Christensen, Hammel, gift med Margrethe Vestergaard, født d. 25.-7.-1954, datter af Karen og Gudik Vestergaard, Oddense. M.C. er lærer.C.F.C. er formand tor ulu i Skive, kirkeværge og kasserer i Oddense-Otting Menighedsråd og november 1972 fra sin far, Martin slægtens eje siden ca. 1680.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 558.700. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1908 og restaureret flere gange, sidst i 1986, lade opført 1939, kostald 1962, ombygget til svin 1971, ny svinestald opført 1979 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 110 SPF-årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der



-293- findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plantørringsanlæg og 1 halmfyr. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.HOLMHUSE 24, "REFSGÅRD", OTT1NG, 7861 BALLING, tlf. 07- 581124.GUNNAR REFSGAARD, gårdejer, født d. 24.-3.-1934, søn af Karen og Peder Refsgaard, Hjerm, gift med Poula Møller Hedegaard, født d. 19.-10.-1937, datter af Tinne og Knud Hedegaard, Balling.P.R. er sygeplejerske på Skive Sygehus.G.R. overtog gården d. 1.-2.-1960 fra Niels Peter Sveigård, Hindborg.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.889.000. Grundskyld 998.500. Areal 82 ha., heraf tlkøbt 36,6 ha. Der er 3 ha. skov og 8 ha. eng.Stuehuset, der er bygget 1849, er ombygget og restaureret flere gange, garage og værksted opført 1914, hønsehus og staklade 1949, lade ombygget 1964 og 1983, svinestald bygget 1977 og maskinhus 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450 stk. af gangen. Planteavlen består af korn, raps, ærter og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HOLSTEBROVEJ 399, "GUNDE- RUP", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533030.SIGFRED JØRGENSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1925, søn af Margrethe og Kresten Jørgensen, Hvidbjerg, gift med Anna Andreasen, født d. 18.-3.-1928, datter af Mathilde og Kristian Andreasen, Daugbjeg.S.J. overtog gården d. 1.-11.-1950 efter sin far, Kresten Jørgensen, Hvidbjerg.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 265.000. Areal 24 ha., heraf 0,5 ha. beplantning.Stuehuset er opført 1880, nyt tag i 1954, laden fra 1900 fik ny ydermur i 1976, østrehus fra 1900 med gammel hestestald og hønsehus, garage og maskinhus opført 1920, kostald 1932 og svinestald 1972. Gården drives udelukkende med planteavl + afgræsning af engen. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 400, "KRARUP MØLLE", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533028. RASMUS THORSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1928, søn af Marie og Iver Thorsen, Hvidbjerg, gift med Ulla Kjeldsen, født d. 27.-1.-1928, datter af Karl og Keld Kjeldsen, Skive.R.T. er i bestyrelsen for Salling Landboforening, i fællesledelsen for Svineavl samt formand for Menighedsrådet i Hvidbjerg sogn. Han overtog gården d. 1.-1.-1957 efter sin far, Iver Thorsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 330.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1 ha.



-294-Stuehuset er opført 1847, kostald 1911 og ombygget til svinestald 1975, svinestald opført 1911 og ombygget 1976, lade bygget 1911 og ombygget til svinestald 1975 og maskinhus opført 1960. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges maskinstation til høst.HOLSTEBROVEJ 402, "GADEGÅRD", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07533042.HARALD JAKOBSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1934, søn af Dagny og Frederik Jakobsen, Hvidbjerg, gift med Anne Marie Møller, født d. 11.-7.-1934, datter af Laura og Aage Møller, Harre.H.J. overtog gården i februar 1959 efter sin mor, Dagny Jakobsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 535.300. Areal 47 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha. Der er ca. 1 ha. skov og 1 ha. beplantning.Stuehuset er ca. 125 år gammelt. Kostald opført 1912 og ombygget 1975 til fare- stald, svinestald og lade opført 1961, lade ombygget til fravænningsstald 1976, fedesvinestald opført 1983, maskinhus 1975 og løbestald 1983. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer. Slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer samt landbrugsmaskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og lidt løst hjælp.HOLSTEBROVEJ 403, HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533007.EJNAR MARCUSSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1928, søn af Elisabeth og Andreas Marcussen, Lihme, gift med Karen Margrethe Østergaard, født d. 8.-9.-1935, datter af Sigrid og Alfred Østergaard, Mollerup.E.M. overtog gården d. 10.-7.-1960 fra Aksel Dath, Balling.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.313.000. Grundskyld 460.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er 1 ha. træer.Stuehuset er ca. 150 år gammelt, svinestald opført 1841, kostald 1941 og ombygget 1972, lade opført 1906 og ombygget til kostald, svinehus, kornsilo og foderrum bygget 1972, svinehus 1951, svinehus 1977 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med 23 årskøer, 10 kalvekvier, 12 småkvier, 4 fedetyre og 10 småkalve, alle af racen SDM. Desuden er der 220 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.HOLSTEBROVEJ 406, HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533179.FREDE FREDERIKSEN, landmand, født d. 26.-10.-1916, søn af Sine og Viggo Frederiksen, Krejbjerg, gift med Ruth Frederiksen.F.F. overtog gården d. 1.-5.-1950 fra Jens Kristian Gudiksen.Matr. nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 104.000. Areal 8,6 ha.



-295-Stuehuset er opført 1950, ko- og svinestald, vognport, garage og maskinhus opført 1950. Gården drives med en svineproduktion på 35 slagtesvin af gangen. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug.HOLSTEBROVEJ 431, "ØSTERGÅRD", HVIDBJERG, 7800 SKIVE.KNUD ERIK MADSEN, landmand, født d. 24.-5.-1947, søn af Marie og Peder Madsen, Nr. Søby.K.E.M. er fodermester. Han overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Villy Skov Pedersen, Skive.Matr. nr. 19a. Areal 1,6 ha., der er frasolgt 24,5 ha. i 1982. Der er forpagtet 8,3 ha. beliggende i Rønbjerg.Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret 1982, stald og lade genopført efter stormen i 1981, dobbelt karport 1983. Gården drives med fåreavl bestående af 13 moderfår med lam og 2 væddere. Planteavlen består af korn og hø. Der er 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 437, "ERNASMINDE", 7800 SKIVE, tlf. 07-531107.JENS CHRISTIAN BRUNSGÅRD, proprietær.J.C.B. er omtalt under "Ramsinggård", Hindborgvej 15, Lille Ramsing, han ejer også "Vinde Vestergård", Vindevej 47, Skive.J.C.B. overtog gården i april 1982 fra Erna Primdahl Nielsen.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 510.000. Areal 40 ha.Stuehuset er opført 1949, der findes ingen avlsbygninger. Gården drives udelukkende med planteavl, som drives sammen med Ramsinggård. Stuehuset er udlejet.HOLSTEBROVEJ 445, "BØNDING", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 533001.KRESTEN LIDEGAARD, gårdejer, født d. 17.-6.-1937, søn af Bodil og Aage Lidegaard, Skive, gift med Ingrid Knudsen, født d. 28.-12.1939, datter af Anna og Svend Knudsen, Hem.K.L. har været medlem af Spøt- trup Kommunalbestyrelse samt i bestyrelsen for Salling Landboforening. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra sin far, Aage Lidegaard, nuværende ejer er 6. generation på gården, der kan føres tilbage til 1630. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 3.500.000. Grundskyld 974.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 11 ha. ved jordfordeling. Der er forpagtet 11 ha., 9 ha. er skov og 4 ha. eng. Stuehuset er opført 1817, lade 1900 og ombygget til grise 1968, kostald opført 1966, svinestald 1974 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion bestående af ca. 2.500 SPF-slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps, ærter, hvede og rug. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og gastæt silo samt genvindingsanlæg for varme.



HOLSTEBROVEJ 452, "NØRLUND", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 533068.ANDERS ØJVIND HOLCH LAURSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1929, søn af Jens Kristian Laursen, Skive, gift med Mette Marie Steen- sen, født d. 21.-7.-1937, datter af Anton Steensen, Betryk.A.L. overtog gården d. 1.-9.-1960 efter sin far, Jens Kristian Laursen.Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 195.800
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Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1888 og tilbygget i 1970, ko- og svinestald opført 1941, lade 1914, hønse- og kyllingehus 1954, garage 1959, maskinhus 1971, ny kostald og roehus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med 16 årskøer, 5 kalvekvier, 12 ungkvier og 12 fedetyre af racen SDM. Desuden er der 40 høns og 10 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer sam nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 454, "MARKGÅRDEN", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533022.AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1921, søn af Kirstine og Niels Nielsen, Tastum, gift med Anne Marie Simonsen, født d. 27.-5.-1925, datter af Marie og Kresten Simonsen, Smollerup. AA.N. overtog gården i april 1956 efter Thorvald Larsen, Hasselholt.Matr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 150.700. A-real 8 ha., der er frasolgt 4,5 ha. i 1985.Stuehuset er opført 1948, kostald 1910 og ombygget til svinestald 1979, lade opført 1910, ombygget 1979 til svin, svinestald opført 1930, ombygget 1960 og maskinhus opført 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høstarbejde.HOLSTEBROVEJ 467, HÅSUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566142.KAJ OVE MADSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1955, søn af Ely og Frode Madsen, Oddense, gift med Kirsten Jacobsen, født d. 12.-1.- 1964, datter af Mary og Peder Jacobsen, Balling.E.M. er kontorassistent ved Vinding Trælast.K.O.M. overtog gården fra sin far, Frode Madsen.



-297-Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 176.000. Areal 18,1 ha., heraf 2 ha. eng og der er 4 ha. i forpagtning.Stuehuset blev restaureret 1982, kostald tilbygget 1962, lade opført omkr. 1900, maskinhus 1963 og vognhus 1910. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 10 kalvekvier og 30 ung- og småkvier. Tyrekalvene sælges som små. Der findes 3 traktorer og nødvendige maskiner til gårdens drift. Maskinstation bruges til ensilering.HOLSTEBROVEJ 469, "SKOVLUND", HÅSUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566140. GUNNAR BRØDBÆK JESPERSEN, landmand, født d. 18.-12.-1929, søn af Ida og Jesper Jespersen, Hvam, gift med Asta Hauge, født d. 15.-2.-1939, datter af Johanne og Kristian Hauge, Jelling.A.J. arbejder hos en bogbinder i Skive.G.B.J. er tankvognchauffør. Han overtog gården efter Alfred Bund- gaard Kristensen, Vinde.Matr. nr. 2j m.fl. Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 144.100. Areal 16 ha.Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret ca. 2 gange, sidst i 1976, stald opført 1900 og ombygget til grise 1969, lade opført 1900, maskinhus og garage 1969. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffellægger samt plantørringsanlæg. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.HOLSTEBROVEJ 471, KÆRGÅRDSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566235.HANS PETER LYKKEBO JØRGENSEN, minkfarmer, født d. 14.-5.-1932, søn af Emma og Johannes Jørgensen, Resen, gift med Jytte Grethe Nielsen Madum, født d. 31.-10.-1932, datter af Karen og Niels Nielsen Madum, Holstebro.H.P.J. overtog gården d. 27.-3.-1965 fra Ejvind Kristensen, Ramsing.Matr. nr. lOi. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 17.600. Areal 1,86 ha.Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret 1974, stald og lade opført 1927, ombygget til pelseri sidst i 1986, 14 minkhaller i 2 rækker samt maskinhus i 1985. Gården drives med mink og ræve. Besætningen består af 900 minktæver og ca. 4.500 hvalpe samt 25 avlsræve + hvalpe. Der findes de nødvendige maskiner til farmens drift og der er ansat 1 medhjælp + mere i pelssæsonen.HOLSTEBROVEJ 476, "VESTER- LED", RETTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07533010.ERIK LYSDAHL, gårdejer, født d. 7.-10.-1936, søn af Ingeborg og Aksel Lysdahl, Rettrup, gift med Gerda Hammer, født d. 17.-7.-1946, datter af Grethe og Søren Hammer, Roslev.G.L. er sygehjælper.E.L. overtog gården d. 1.-11.-1969 fra Ingeborg Lysdahl, Rettrup, nuværende ejer er 2. generation på gården.



-298-Matr. nr. Im m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 573.300. Areal 45,5 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er 2,5 ha. mose.Stuehuset er opført 1928, ombygget og tilbygget 1976, kostald opført 1928 og ombygget 1964, kostald ombygget til farestald 1978, goldsostald og fravænningsstald opført 1979, maskinhus 1971, svinestald og foderlade 1973. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af byg, ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og gødningskørsel.HOLSTEBROVEJ 478, "LUNDHOLM", KÆRGÅRDSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566130.JØRGEN og ERIK BILSTRUP, landmænd, de er begge født d. 29.-8.-1932, sønner af Lith og Søren Bilstrup, Kærgårdsholm. Erik Bilstrup er gift med Mette Børsting, født d. 22.-2.-1937, datter af Else og Morten Børsting, Seide.J.B. og E.B. overtog gården d. 1.-8.-1964 fra deres far, SørenBilstrup, Kærgårdsholm. Nuværendeejere er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1914.Matr. nr. 12f m.fl. Ejendomsskyld 3.710.000. Grundskyld 1.213.000. Areal 140 ha. Der er 26,4 ha. skov og 42,3 ha. eng, have og gårdsplads.Stuehuset er opført 1857, men restauret 1982. Udhusene udbrændte i 1899 og genopførtes med lade, kostald og svinestald samme år, løsdriftstald opført 1966, svinestald 1978 og maskinhus 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt. Desuden findes 15 ammekøer + opdræt af racen RDM. Planteavlen består af ærter, raps, hvede og fremavlsbyg. Der findes 3 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg samt halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet, bl.a. høst.

gaard, nuværende ejer er 3 generation på gården, 1937.

HOLSTEBROVEJ 484, "KÆRGÅRDSHOLM", KÆRGÅRDSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 566118.CHRESTEN MADS ELGAARD, proprietær, født d. 22.-11.-1951, søn af Valborg og Kaj Bjarne El- gaard, Kærgårdsholm, gift med Dorthe Hansen, født d. 19.-2.- 1953, datter af Mette og Arne Hansen, Volling.D.E. er lærer ved Ejsing Skole. C.M.E. overtog gården d. 1.-10.- 1975 fra sin far, Kaj Bjarne El- der har været i slægtens eje sidenMatr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 793.700. Areal 120 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er 5 ha. skov, 10 ha. eng er udlagt i græs.Stuehuset er opført 1888, kostalden bygget 1888 og ombygget med fodergang i 1958, lade opført 1888 og ombygget til fedestald 1964, kalvestald opført 1888 og ombygget til drægtighedsstald 1975, fare- og fravænningsstald opført 1976, løsdrifts-



-299- stald 1972, maskinhus 1985, staklade 1948 og løsdriftsstald 1987. Gården drives dels med en svineproduktion og dels med en kødkvægbesætning som faderen, Kaj Bjarne Elgaard, er medejer af. Svineproduktionen består af 85 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Kødkvægbesætningen består af 30 årskøer af racen Galloway, 70 årskøer af racen Angus og 35 årskøer af racen Limousine-Angus + opdræt. Der findes 8traktorer, 1 gummiged, markvandingsanlæg, portionstørreri og halmfyr. Der er ansat 1 fremmed medhjælp. 1986 blev der plantet 2 km. læhegn ialt 6.000 træer.HOLSTEBROVEJ 488, "DEN GAMLE KRO", KÆRGÅRDSHOLM, 7800 SKIVE, tlf. 07-566141.KARL EJNER IBSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1953, søn af Dagny og Peter Ibsen, Holstebro vej, bor sammen med Inga Jeppesen, født d. 19.-3.-1959, datter af Lilly og Jakob Jeppesen, Nr. Ramsingvej 9.I.J. er sygeplejerske på Skive Sygehus.K.E.I. arbejder ved Spøttrup Kommune. Han overtog gården d. 1.-8.1976 efter sin far, Peter Ibsen, den nuværende ejer er 3. generation på gården,der kan føres tilbage til det 18-århundrede i slægtens eje.Matr. nr. 2h m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 164.200. Areal 20,4 ha.Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1974, lade opført 1903, kostald og svinestald 1941, maskinhus 1975 og staklade ombygget til maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på ca. 120 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps, ærter, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges maskinstation til høst.

Areal 49,89 ha. Der er forpagtet 23 ha., de 10 ha.

HOLSTEBROVEJ 490, "GRØNHOLM", HÅSUM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 566129.SØREN KRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1948, søn af Ella og Viggo Christensen, Bedsted, gift med Kirsten Nielsen, født d. 13.-8.-1947, datter af Louise og Karlo Nielsen, Skelhøje.S.K.C. overtog gården d. 1.-5.-1972 fra brdr. Skov.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 402.000.i vedvarende græs. Der er ca. 14ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1955, kostald 1951 og ombygget til ungdyr 1978, løsdriftsstald til køer 1973, lade 1900 og ombygget 1973 til malkestald og roehus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 20 kalvekvier, 45 ung- og småkvier og 25 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg og 1 kombineret halm- og træfyr. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



HOSTRUPVEJ 21, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568092.CHRISTIAN JOHANNESEN, landmand, født d. 30.-4.-1914, søn af Katrine og Johannes Johannesen, Lem, gift med Karen Marie Knudsen, født d. 1.-1.-1926, datter af Johanne og Johannes Knudsen, Lem.C.J. overtog gården i november 1941 efter sin far, Johannes Johannesen, Lem.Matr. nr. lu m.fl. Ejendomsskyld 1.480.000. Areal 5 ha.

-300-

Stuehuset er opført 1922 og gennemrestaureret 1956, svinehus opført 1948, kostald ombygget til svinestald 1969, lade ombygget 1969, 2 kyllingehuse opført 1967 og 1973 samt lagerrum og fyrrum. Gården drives med slagtekyllinger, der produceres ca. 180.000 årligt. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. HOSTRUPVEJ 23, "LEM NYGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568023.BERTEL LUNDBY, gårdejer d. 4.-3.-1940, søn af Marie og Anker Lundby, Holstebro, gift med Bodil Christiansen, født d. 29.-3.-1940, datter af Marie og Terkel Kristiansen, Ørum.B.L. er hjemmesygeplejerske. B.L. har været elev på Frederiksborg Højskole og Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gårdend. 11.-6.-1968 fra sin far, Anker Lundby, Holstebro.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 446.600. Areal 34 ha. Der er 3 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1932, kostald, lade og svinestald opført efter lynbrand 1932/33, svinestald opført 1980, maskinhus 1977 og lade 1986. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gastæt silo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, men der bruges dog maskinstation til høst.HOSTRUPVEJ 33, "NEDERGÅRD', LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568469.KRISTEN BACH, gårdejer, født d. 17.-8.-1957, søn af Petrea og Ejvind Bach, Øsløs, gift med Ulla Hove Nielsen, født d. 1.-4.-1963, datter af Marie og Gumund Hove Nielsen, Hingelbjerg.U.H.B. er uddannet regnskabsassistent.K.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra Anne Grethe Stær-



-301- dahl, Lem.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 721.900. Areal 55 ha., heraf ca. 8 ha. skov og eng.Stuehuset er opført omkring 1900, svinehus og lade ca. 1900, maskinhus 1968, kostald og foderhus 1969 og ungdyrstald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 45 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af ærter og byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og gastæt silo til 1.400 tdr. korn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, men der bruges maskinstation ved høst og snifning af græs.HOSTRUPVEJ 36, "SELHØJGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568308.FREDE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1937, søn af Margrethe og Jens Kristensen, Åsted, gift med Nanna Glintborg Jensen, født d. 10.-11.-1935, datter af Thyra og Jens Jensen "Stisen", Otting.F.K. har været elev på Hadsten Højskole samt på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.- 12.-1976 fra Sigvald Møller, Lem. Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.60 jordfordeling. Der er 0,5 ha. skov og 5 ha. eng. Foto: KastruP Luftfoto.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1977, svinehus, lade, vaske- og brændselshus opført 1911, kostald 1978 og gastæt silo 1979. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 1 traktor og gastæt silo samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. HOSTRUPVEJ 38, "SØNDERGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568146.JENS FREDE NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1941, søn af Marie og Kristian Nielsen, Vin- derup, gift med Vera Baunsgaard Godsk, født d. 7.-1.-1946, datter af Ragnhild og Jens Kristian Godsk, Lihme.J.F.N. er medlem af Salling Landboforenings bestyrelse. Han drev gården fra 1.-5.-1964 til overtagelsen d. 31.-12.-1965,han overtog gården efter sin far, Kristian Nielsen, Vinderup. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 388.300. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt ca. 6 ha. i 1964 og 8,5 ha. i 1980. Efter jordfordelingen mellem 5 nabogårde fik gårdene jordene omlagt, så de i dag ligger omkring gårdene. Der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkr. 1900 og gennemrestaureret 1972, kostald opført 1964, spaltestald og lade 1973, maskinhus 1983 og gastæt silo 1979. Gården drives med en svineproduktion efter at køerne er sat ud i 1977/78. Besætningen består af 50 årssøer, fedesvinene opfedes på gården. Desuden desuden findes 1 ammeko med kalv. Der findes 1 traktor, gylletank, markvandingsanlæg og 2 gastætte siloer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, men der bruges maskinstation ved høst.



-302-HOSTRUPVEJ 40, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568163.AKSEL GUDIKSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1925, søn af Karen og Andreas Gudiksen, Skive, gift med Elly Jensen, født d. 29.-3.- 1923, datter af Mariane og Tor- vald Jensen, Vejby.A.G. overtog gården d. 1.-4.-1948 fra Johannes Herrup, Lem.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 136.500. Areal 11,2 ha., heraf tilkøbt va. 7 ha. i 1960. Der er ca. 3 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1905, kostald 1905 og ombyttet 1985, lade opført 1905, ny lade 1962, svinestald 1962, maskinhus 1975 og garage ca. 1963. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 3 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

gård, som ejes af Poul Bisgaard, Gedsted, der

HOSTRUPVEJ 41, "HOSTRUP HOVEDGÅRD", VESTERLEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568482. UFFE NEERGÅRD MADSEN, forpagter, født d. 30.-7.-1956, søn af Agnethe og Ole Neergård Madsen, Sørumnedre, gift med Karin Werther Jensen, født d. 25.-4.-1957, datter af Anne-Lise og Jens Werther Jensen, Ledøje. K.N.M. er sygeplejerske.U.N.M. har været elev på Næsgård Agerbrugsskole, 1.-3.-1984 forpagtede han Hostrup Hovedovertog gården efter overlægeHammerich Damm, Esbjerg.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 5.000.000. Grundskyld 2.006.900. Areal 178 ha., heraf tilkøbt ca. 9 ha. Der er ca. 14 ha. plantage, 38 ha. strandeng og mose, kviefenner 19 ha., 8 ha. engjord, 10 ha. sandeng og 24 sandeng til grovfoderproduktion. Den 3-fløjede hovedbygning er fra 1783, den blev gennemrestaureret i 1881 af Sigismund Schulin. GI. svinestald og staklade er opført 1912, kostald 1912 og moderniseret 1984, forpagterbolig opført 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 25 kalvekvier, 30 ung- og småkvier, alle af racen SDM. Tyrekalvene sælges, når de er 8-10 uger gamle. Planteavlen består af maltbyg, hvede, ærter og raigræs. Der findes 2 traktorer, gylletank og plantørringsanlæg til 2.500 tdr. korn. Gården drives med en fast medhjælp samt maskinstation til høst og ensilering.



HOVVEJ 4, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566201.OVE ANDERSEN, omtales under Landevejen 18, Håsum.O.A. overtog gården d. 1.-5.-1971 fra Marius Madsen, Ramsing. Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 167.600. Areal 13 ha.Stuehuset er opført 1880, stald og lade fra ca. 1906. Gården, som udelukkende har planteproduktion, drives sammen med gården, Landevejen 18.
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Foto: Kastrup Luftfoto.

HOVVEJ 6, "NØRGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566005.JENS NOESGAARD KROG, gårdejer, født d. 11.-9.-1938, søn af Signe og Kristen Krog, Borbjerg, gift med Kirsten Damgaard, født d. 2.-3.-1940, datter af Agnethe og Kristen Damgaard, Hvam.K.D. har været på Rødding Højskole.J.K. har været på Grundstvigs Højskole samt på LægårdensLandbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-10.-1961 fra Hans Hesselund Jeppesen, Ramsing.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 321.900. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha.Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret flere gange, udhusene som består af kostald, svinestald og maskinhus er opført efter brand i 1959, i 1980 blev der ombygget til køer. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 10 kalvekvier, 30 ung- og småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskin- tation til en del af markarbejdet.HOVVEJ 8, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566029.KNUD NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1926, søn af Marie og Åge Nielsen, Ramsing, gift med Lisbeth Larsen, født d. 29.-4.-1928, datter af Stinne og Jørgen Larsen, Odder.L.N. er sygeplejerske.K.N. overtog gården d. 1.-10.-1960 efter sin far, Åge Nielsen, Ramsing. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1800-tallet og måske længere.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld ca. 270.000. Areal 16 ha. Stuehuset er opført 1904, kostald 1880, svinestald og lade 1890. Kostalden er bygget af gamle kampesten fra kirketårnet i Ramsing. Gårdens SDM-besætning blev sat ud i marts 1987, tilbage er der 7 kvier samt lidt slagtesvin. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



HOVVEJ 11, "HØJLUND", BUSTRUP MARK, 7861 BALLING, tlf. 07566052.JENS PETER NANNERUP DAHL- GAARD, ejendomsmægler, født d. 24.-1.-1952, søn af Anna og Aksel Dahlgaard, Skive, gift med Lene Poulsen, født d. 7.-10.-1958, datter af Karen og Karl Erik Poulsen, Sørvad.J.P.D. er uddannet narkosesygeplejerske. Siden 1983 ansat som assistent ved ejendomsfirma i Oddense. Han overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Svend Åge Eriksen,
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Spøttrup. Gården er udstykket fra Bustrup i 1942.Matr. nr. 1c og h m.fl. Ejendomsskyld 1.040.000. Grundskyld 78.000. Areal 9,9, ha. Der er 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1942 og senere restaureret og udvidet, stald opført 1942, udhus, lade og garage 1952 og halmlade 1987. Gården er en udpræget lystejendom, der drives med får, besætningen består af 10 moderfår og 1 vædder. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, de nødvendige maskiner til gårdens drift samt 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.hu ml eg Ardvej 2, krejbjerg, 7861 BALLING, tlf. 07-563117. EJGIL KNUDSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1931, søn af Rosa A. og Alfred Knudsen, Vinkel, gift med Asta Nielsen, født d. 19.-5.- 1935, datter af Ingeborg og Kresten Nielsen, Lundø.E.K. overtog gården d. 1.-11.-1957 fra Dagmar Nielsen, Balling. Matr. nr. 9f m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 142.500. A- real 17,8 ha., heraf tilkøbt ca. 9 ha. fra naboejendommen i 1986.Stuehuset er opført 1974, kostald 1965, der blev lavet gylleanlæg 1977, lade 1978 og maskinhus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 9 kalvekvier, 15 ungkvier og kalve samt 8 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, portionstørreri, gylletank og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.HUMLEGÅRDVEJ 6, 7861 BALLING, tlf. 07-563027.PER SØNDERGÅRD, gårdejer, født d. 19.-12.-1948, søn af Hilda og Hans Søndergaard, Rødding, gift med Annelise Dam Olesen, født d. 11.-7.-1948, datter af Esther og Niels Dam Olesen, Krejbjerg.P.S. overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Egon Jeppesen, Balling.Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 425.300.



-305-Areal 56 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. i 1986.Stuehuset er opført 1967, lade opført 1956. I 1969 blev der bygget kostald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer af blandet race, Jersey og SDM, der opfedes ca. 40 kalve årligt. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.HØJGÅRDSVEJ 3, "HØJGÅRD", 7861 BALLING.MARINUS THORDAHL-CHRISTENSEN, proprietær, omtales under adressen Lisedahl- vej 30, Lyby.M.T.C. overtog gården d. 8.-1.-1987 efter Anna Margrethe Ejsing.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 688.500. Areal 45 ha.Stuehuset er gammelt og udlejet. Gården drives udelukkende med planteavl sammen med "Lisedahl" i Lyby, Sundsøre Kommune. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og raigræs.HØJGÅRDSVEJ 6, "ENGHOLM", NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07- 581090.HENNING DUUN, gårdejer, født d. 21.-2.-1921, søn af Mette Marie og Peter Duun, Nibe, gift med Frida Ejsing, gift d. 31.-5.-1923, datter af Dorte Katrine og Sigurd Ejsing, Otting.H.D. blev den 1.-11.-1957 bestyrer på gården og senere gift med Frida Ejsing, som fik gården efter sin mands død i 1957.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 247.400. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, bl.a. ny ydermur og tilbygning. Stald opført 1908 og ombygget til grise 1960, ny kostald opført 1960, maskinhus 1966 og 1980 samt lade 1926. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug, med hjælp fra maskinstation til høst og staldgødning.HØJGÅRDSVEJ 8, NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581089.VILLY JUSTESEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1925, søn af Johanne og Poul Justesen, Nissum, gift med Else Nielsen, født d. 30.-3.-1936, datter af Marie og Andreas Nielsen, Hvidbjerg.V.J. overtog gården d. 1.-11.-1953 fra Peter Andersen.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 390.900. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført 1911, kostald og lade 1911, maskinhus 1957 og 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 20 kalvekvier, 20 småkvier og 20 tyrekalve, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.HØJGÅRDSVEJ 12, NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581038.SVEND ERIK PEDERSEN, landmand, født d. 24.-4.-1928, søn af Mette og Alfred Pedersen, Grove, gift med Margrethe Irene Kristensen, født d. 20.-1.-1930, datter af Kamilla Margrethe og Jens Peter Kristensen, Halskov.



-306-S.E.P. overtog gården d. 7.-2.-1964 fra Niels Holst, Mors.Matr. nr. 4g m.fl. Ejensomsskyld 710.000. Grundskyld 208.200. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført ca. 1920, svinehus 1925, kostald 1935, lade 1935 og udvidet senere. Gården drives med en svineproduktion med 15 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til udbringning af staldgødning samt i høst.HØJSKOLEVEJ 2, "LØVEHØJGÅRD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581175.TAGE MORTENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1935, søn af Mitte og Karsten Mortensen, Oddense, gift med Elisabeth Lund Svejgård, født d. 22.-6.-1933, datter af Karen og Jens Svejgård, Otting. T.M. overtog gården d. 1.-8.-1959 efter sin far Karsten Mortensen, Oddense.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 2.950.000. Grundskyld 776.200. Areal 52 ha., heraf tilkøbt ca. 18 ha. beliggende omkring gården.Stuehuset er opført 1802, restaureret flere gange sidst i 1975, hestestald med karlekammer opført 1900 og ombygget til goldsostald 1961, kostald opført 1960 ombygget til farestald 1971, svinehus opført 1970, svinehus 1973, maskin- og halmhus 1983, svinehus 1979 og maskinhus 1966. Gården drives med en avlsbesætning på 65 årssøer, de fleste sopolte sælges, resten opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården.

Foto: Kastrup Luftfoto.

HØJSKOLEVEJ 4, "ØSTERGÅRD", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581165.NIELS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1945, søn af Marie og Harald Christensen, Spøt- trup, gift med Bodil Larsen, født d. 12.-6.-1946, datter af Marie og Hakon Jul Larsen, Skive.N.C. overtog gården d. 11.-10.-1968 fra Poul Christian Thordahl Christensen, Resen.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendoms skyld 1.550.000. Grundskyld 331.300. Areal 26 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1938, kostald 1961 og tilbygget 1975, lade opført 1883, silohus 1979 og gylletank 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 15 kalvekvier, 30 ungkvier og 25 fedetyre af racen SDM. Der findes 3 traktorer, portionstørreri og halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



INDUSTRIVEJ 13, "KJÆRGÅRDE", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561420.HANS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1942, søn af Ingeborg og Kresten Nielsen, Lundø, gift med Dorthea Nørgaard, født d. 23.-10.-1946, datter af Mette og Andreas Nørgaard, Rødding.C.N. har arbejdet som ekspeditrice og senere som syerske.H.K.N. er udlært automekaniker og senere autoelektromekaniker. Han er medlem af DLG, Skive. Han overtog gårdend. 1.-1.-1975 fra sin svigerfar, Andreas Nørgaard, Rødding.Matr. nr. 13ab m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 143.000. Areal 12,4 ha. Der er forpagtet 3,5 ha. og der er 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1980, lade, hønsehus og redskabsskur opført 1920, kostald 1950 og ombygget 1978, maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 15 kalvekvier, 15 ung- og småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges 1 måned gamle. Der findes 3 traktorer og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, dog bru-ges maskinstation til høst og ensilering. KONGELYSVEJ 43, "GRANLY", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 560095.JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1928, søn af Johanne og Peder Iversen Pedersen, Vadum.J.P. har været elev på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i juli 1966 efter sin mor, Johanne Pedersen. J.P. er 3. generation på gården, der har været i slægtens ejen siden1897.Matr. nr. 8a 21 m.fl. Ejendomsskyld 763.200. Grundskyld 180.100. Areal 12,4 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1933, kostald, lade, garage og traktorhus 1933, maskinhus 1950, svinestald 1963 og staklade 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 10 årskøer, 2 kalvekvier, 6 ungkvier, 5 kviekalve og 5 fedetyre. Desuden findes 20 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.KÆRGÅRDSVEJ 41, "KÆRGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561019.CHRISTIAN PRIMDAHL, gårdejer, født d. 23.-4.-1910, søn af Johanne og Jens Kristian Primdahl, Rødding, gift med Edith Jensen, født d. 31.-1.-1930, datter af Katrine og Jens Kristian Jensen, Hald.C.P. overtog gården d. 15.-3.-1938



-308- efter sin far Jens Kristian Primdahl, gården har været i slægtens eje de sidste 100 år •Matr. nr. 33a m.fl. Areal 38 ha., heraf er bortforpagtet ca. 28 ha. Ca. 6 ha. er eng. Stuehuset er opført ca. 1868 og restaureret 1924, kostald opført 1953, svinestald 1961 og lade restaureret. Der er en ubeboet aftægtsbolig til gården. Gården drives med en besætning på 23 stk. fedekvæg + kvier af racen SDM. Desuden er der 6 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft.KÆRGÅRDSVEJ 76, "LILLE KÆRGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561142.VILMER HOLM, gårdejer, født d. 3.-5.-1933, søn af Marie og Karl Holm, Karlshøj, gift med Karen Frederiksen, født d. 23.-5.-1945, datter af Marie og Helge Frederiksen, Rødding.V.H. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Harald Klausen, Rødding. Matr. nr. 33b m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 130.700. A- real 13 ha.Stuehuset er opført 1948 og restaureret 1982, udhusene er opført efter brand i 1948 med kostald, svinestald, ladeog bilgarage. Gården drives med en SDM-besætning + ungdyr. Planteaavlen består af raps og korn. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.Familiebrug.KÆRVEJ 3, "KÆRGÅRD", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566024.JESPER BJERRE GOSVIG, gårdejer, født d. 1.-8.-1969, søn af Inger-Lise og Jens Bjerre Gosvig, Vejby.J.B.G. har været på Morsø Landbrugsskole, han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Niels Kristian Nielsen, Oddense. Gården drives sammen med gården beliggende Gadekæret 22, Vejby.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 363.800. Areal 29 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900, farestald og lade 1923 samt svinestald 1973. Gården drives med en svineproduktion. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes gylletank og halmfyr. KÅSTRUPVEJ 2, "KRARUPSMIN- DE", ODDENSE, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581416.ANDERS SPANGGAARD, gårdejer, født d. 27.-6.-1962, søn af Tove og Kristen Dissing Spang- gaard, Oddense, bor sammen med Anne Grønlund Nielsen, født d. 22.-4.-1964, datter af Knud og Gerda Grønlund Nielsen, Skælskør.A.G.N. er bankassistent.A.S. overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Børge Dige, Resen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 160.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 30 ha. beliggende Kåstrup vej 12, Oddense. Der er forpagtet 20 ha. af Skive-



-309- egnens Renovationsselskab. Der er 3 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret 1983, lade og svinehus opført ca. 1870, svinestald 1920 og 1930. Gården drives med en besætning på 2 ammekøer og 1 tyr af racen Limousine. Der er 150 slagtesvin af gangen, desuden findes der 3 kalkuner. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til 1.800 tdr. samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.KÅSTRUPVEJ 6, "KÅSTRUPGÅRD", ODDENSE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 581260.KRISTEN DISSING SPANGGAARD, gårdejer, født d. 31.-8.-1931, søn af Agnete og Anders Spanggaard, Oddense, gift med Tove Goul Ju- stesen, født d. 10.-9.-1934, datter af Sofie og Mikael Justesen, Grove.K.D.S. er formand for Menighedsrådet, han overtog gården d. l.-l.- 1969 efter faderen, Anders Spang- gaard.Matr. nr. 3 m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 1.007.500. Areal 75 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. Der er ca. 3 ha. beplantning.Stuehuset er opført 1883 og nyrestaureret 1975. Alle avlsbygningerne er opført efter brand i 1974, der blev opført svinestald, hestestald, garage og lade, maskinhus opført 1985. Gården drives med en SPF-slagtesvineproduktion på ca. 4.000 stk. årligt. Desuden er der 2 stamhopper af Dansk Varmblod + opdræt. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker gylletank og gastæt silo samt plantørreri. Der er ansat 1 medhjælper på deltid.KÅSTRUPVEJ 9, KÅSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-581051.FREDDY MAJDECKI, landmand, født d. 7.-12.-1956, søn af Gudrun og Vilhelm Majdecki, Estvad, gift med Ella Højgård Jensen, født d. 31.-8.-1958, datter af Emma og Folmer Højgård Jensen, Dommerby.E.H.M. er sygehjælper.F.M. er møbelsnedker, han overtog gården d. 1.-1.-1981 fra Morten Skyl- dahl og Vagn Ulrik.Matr. nr. 5m m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 121.900. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1936 og færdigre- staureret 1985, stald og lade opført1936 samt maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af jordbær, ærter, raps, byg og hvede. På gården er der 1 traktor, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



KÅSTRUPVEJ 11, KÅSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-581247.KRISTEN CHRISTENSEN, boelsmand, født d. 7.-4.-1928, søn af Kirstine og Jens Christensen, Kåstrup, gift med Ruth Sørensen, født d. 26.-2.1936, datter af Kri- sta og Magnus Sørensen, Ramsing. K.C. er murer. Han overtog gården i november 1954 fra sin far, Jens Christensen. Gården er udstykket i 1936 fra Nygård i Næstild.Matr. nr. 4k 5b m.fl. Ejendoms skyld 590.000. Grundskyld 160.500. småskov.

-310-

Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. 0,5 ha. erStuehuset er opført 1936, stald 1936 og tilbygget 1961, lade opført 1936 og tilbygget 1950. Gården drives som alsidigt landbrug med 10 årskøer, 5 kalvekvier, 5 småkvier, 3 fedetyre og 5 småkalve, alle af racen SDM. Desuden er der 1 so + 17 slagtesvin og 1 hest. Der findes 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. KÅSVEJ 8, "TINGGÅRDEN", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560103.HENNING TRÆRUP, gårdejer, født d. 10.-2.-1931, søn af Kristiane og Anton Trærup, Nautrup, gift med Nora Sinding, født d. 13.-5.-1928, datter af Magda og Johannes Sinding, Lihme.H.T. overtog gården d. 11.-6.-1959 fra Jens Knudsen Nielsen, Otting. Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 199.400. A-real 15,2 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.Stuehuset er opført 1956, de øvrige bygninger, bestående af, kostald, svinestald, lade og maskinhus, er alle opført 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med 14 årskøer, 5 kalvekvier, 10 ung- og småkvier samt 6 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden produceres der 200 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LANDEVEJEN 2, "NØRRE ABILD- GÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568187.Steen Andersen, gårdejer, født d. 30.-1.-1952, søn af Inga og Alfred Andersen, Hobro, gift med Inge Laursen, født d. 28.-7.-1956, datter af Nora og Kristian Laursen, Lem.I.A. er sparekasseassistent i Skive Sparekasses Røddingd afdeling. S.A. har været elev på Malling Landbrugsskole samt på Asmild



-311-Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1981 efter sin svigerfar, Kristian Laursen, Lem. Den nuværende ejer er 8. generation på gården, der har været i slægtens eje siden ca. 1700.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 514.300. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 9,5 ha. Der er ca. 9 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er ca. 150 år gammelt, gården nedbrændte i 1968 og genopført i 1969 med: kostald, svinestald, lade, foderrum, garage, værksted og fyrrum, maskinhus opført 1983, svinestald omforandret til ungkreaturer i 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 35 årskøer, 16 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 18 fedetyre, alle af racen SDM. Der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, gylletank, portionstørreri, køresilo og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LANDEVEJEN 4, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568236.GUNNAR MØLLER ANDERSEN, vejformand, født d. 14.-5.-1925, søn af Gudrun og Christian Møller Andersen, Give, gift med Bodil Markussen, født d. 24.-9.-1932, datter af Andrea og Kristen Markussen, Lem.B.A. arbejder på plejehjem.G.M.A. har i 10 år været vejformand ved Spøttrup Kommune. Han overtog gården omkr. 1960 fra Kristen Markussen, Lem.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 61.300. Areal 4,8 ha., herafca. 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og tilbygget 1968 og 1986, kostald opført 1952 og ombygget til værksted og garage 1970, svinestald opført 1964. Gården drives udelukkende med planteavl. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.LANDEVEJEN 7, "SKOVGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07- 568154.TAGE LARSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1944, søn af Gudrun og Magnus Larsen, Lem, gift med Birthe Christensen, født d. 9.-12.1945, datter af Anna og Arnold Christensen, Lem.T.L. overtog gården d. 1.-4.-1967 efter sin far Magnus Larsen, Lem, gården har været i slægtens eje siden 1914.Matr. nr. læ m.fl. Ejendoms-skyld 1.700.000. Grundskyld 497.000. Areal 39,8 ha., heraf tilkøbt ca. 9 ha. Der er ca. 11 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1914, kostald 1914 og ombygget 1972, hestestald opført 1914 og ombygget til garage 1970, lade opført 1914, svinestald 1938, kostald 1967, maskinhus 1962 og vaske- og fyrrum 1955. Gården drives med en kvægbesætning på 25 årskøer, 12 kalvekvier, 42 ung- og småkvier og 9 fedetyre, alle af racen RDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri og halmfyr.



-312-LANDEVEJEN 17, HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566110.VIGGO BROGAARD, husmand, født d. 11.-11.-1916, søn af Elisabeth og Esper Brogaard, Mogenstrup, gift med Rigmor Kristiansen, født d. 4.-11.-1914, datter af Karen og Søren Kristiansen, Hå- sum.V.B. var i 15 år formand for Håsum-Ramsing Husmandsforening. Han overtog gården i 1945 efter sin svigerfar, Søren Kristiansen. Gården blev i 1921 udstykket fra Håsum Præstegård.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 95.000. Areal 6,6 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1921, kostald og lade ligeledes 1921 og maskinhus 1955. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. LANDEVEJEN 18, HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566201.OVE ANDERSEN, gårdejer, driver også gården Hovvej 14, Ramsing, født d. 27.-11.-1945, søn af Emilie og Magnus Andersen, Ramsing, gift med Tove Hansen, født d. 17.-3.-1948, datter af Klara og Aksel Hansen. O.A. overtog gården d. 1.-6.-1972 efter sin far, Magnus Andersen, Ramsing, gården har været i slægtens eje siden 1850.Matr. nr. 11b m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 176.800. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet ca. 50 ha., 5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1880 og om- og tilbygget 1978, kostald opført 1940 og ombygget til grise 1975, kostald opført 1975, lade og silobygning 1984. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 43 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 30 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 6 årssøer, hvorfra slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer, gylletank, portionstørreri samt staldvarme til stuehuset. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LANDEVEJEN 32, "SØNDERGÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 566390.FRANS HARRY HØJ, gårdejer, født d. 19.-5.-1953, søn af Ilse og Harry Høj, Balling.F.H.H. har været elev på Borris Grundskole og på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i december 1977 og sidste halvdel 1.-6.-1987 efter sin far Harry Høj, Balling. Nuværende ejer er 3. generation. Matr. nr. 14a m.fl. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 8 ha. beliggende Stengård 8, der er



-313- 15 ha. i forpagtning og ca. 8 ha. er eng.Stuehuset er opført ca. 1880, kostald opført 1953 og ombygget til grise 1978, lade ombygget til grise 1987, vesterhus ombygget 1965, maskinhus opført 1986, fare- og fravænningsstald 1979 samt et gi. maskinhus i 1960. Gården drives med en svineproduktion på 180 SPF-årssøer, der laves 100 gylte årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt alt i moderne landbrugsmaskiner. Der er ansat 1 fast medhjælp og lidt løs hjælp.LANDEVEJEN 44, "HÅSUM MØLLEGÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566188. BJARNE NIELSEN, landmand, født d. 27.-11.-1937, søn af Karen og Harald Nielsen, Rødding, gift med Annalise Nautrup, født d. 19.-7.-1945, datter af Marie og Harald Nautrup, Rødding.A.N. er kommunal dagplejemor.B.N. har været elev på Ask Højskole samt på Dalum Landbrugsskole. Han er nu traktorfører på Salling Planteskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Svend Åge Kristensen, Vinde.Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 218.300. Areal 24,5 ha., heraf 2,5 ha. beplantet samt 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, sidst i 1980, kostald, svinestald, lade, vaske- brændsels- og hønsehus opført 1900, maskinhus 1960. Gårdens eneste besætning er 2 nordbakker med stamtavle. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LIEN 3, HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07-533006.BENT MADSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1947, søn af Agnes og Eskild Madsen, Skive, bor sammen med Ellen Jensen, født d. 21.-2.— 1944, datter af Yrsa og Lars Olesen, Åbybro.E.J. er afdelingschef i OBS i Randers.B.M. overtog gården d. 1.-1.-1969 fra Rasmus Jensen, Skive.Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 353.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er 41 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1978 og 1987, kostald er opført omkr. 1800, kostald 1975, lade 1979 og siloer 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 25 kalvekvier, 45 ung- og småkvier samt 50 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, halmludning- stunnel samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed hjælp. LIEN 9, "LIDEGÅRD", HVIDBJERG, 7800 SKIVE, tlf. 07- 533050.FREDE LIDEGAARD, gårdejer, født d. 22.-9.-1935, søn af Elisabeth og Kristian Lidegaard.F.L. overtog gården i august 1965 fra sin far, Kristian Lidegaard, gården har været i slægtens eje siden sidst i 1700-tal-



-314- let.Matr. nr. 24a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er 2 ha. skov og krat.Stuehuset er opført 1915, lade 1907, stald 1930, maskinhus 1968 og stald 1977. Gården drives i dag udelukkende med planteavl, efter at besætningen i 1987 blev sat ud. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høstarbejdet.LUNDGÅRDVE3 3, "TOFTGÅRD", VOLLING, 7800 SKIVE, tlf. 07- 564112.3ENS GRUNDVAD NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1912, søn af Kristine og 3ens Nielsen, Grundvad, gift med 3enny Halborg, født d. 24.-5.-1920, datter af Kirstine og Niels Halborg Madsen, Rettrup.3.P.N. overtog gården d. 10.-11.- 1949 fra Peter Dalgård, Skive. Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 330.400. Areal 26 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1897, kostald, svinestald og lade 1930, lade udvidet og ombygget 1960, svinehus opført 1940 og maskinhus 1967. Gården drives med en svineproduktion bestående af 4 søer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden købes lidt torvegrise og der opfedes ca. 125 årligt. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo og portionstørreri. Gården drives med delvis fremmed arbejdskraft. LUNDGÄRDVE3 5, VOLLING, 7800 SKIVE, tlf. 07-564117. WILLY THOMSEN, boelsmand, født d. 10.-8.-1920, søn af Maren og Andreas Thomsen, Grundfør, gift med Emmy 3ustesen, født d. 10.-10.-1924, datter af 3ohanne og Poul 3ustesen, Nissum.W.T. er kreaturtrækker på Holstebro Eksportmarked. Han overtog gården fra Thomas Olesen, Kjeldbjerg.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 97.500. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 1,2 ha. i 1954. Der er 2,4 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1936 og restaureret flere gange sidst 1976, stald opført 1900 og ombygget i 1950 og 1957, lade opført 1900 og ombygget 1957. Gården drives udelukkende med en planteavl efter at køerne blev sat ud i 1974. Planteavlen består af græs og byg. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, der bruges maskinstation til markarbejdet. Ægteparret solgte gården i sommeren 1988 og flyttede til Skive.



-315-LUNDGÅRDVEJ 9, VOLLING, 7800 SKIVE, tlf. 07-564101.JØRGEN OVERGÅRD, landmand, født d. 21.-2.-1938, søn af Maren og Kresten Odgård, Fjallerslev, gift med Ellen Houmøller, født d. 31.-8.-1945, datter af Karen og Aage Houmøller, Outrup.E.O. er lærer på Hvidbjerg Skole. J.O. overtog gården d. 15.-9.-1978 fra Alma og Sigurd Olesen, Hvidbjerg.Matr. nr. 23 m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 92.300. Areal 8 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1979, alder på stald og lade er ukendt, garage opført 1980.LUNDGÅRDVEJ 11, "THOR- GÅRD", RETTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07564114.AUGUST SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1937, søn af Marie og Søren Sørensen, Oddense, gift med Ruth Søndergaard, født d. 22.-6.-1941, datter af Anna og Kristian Søndergaard, Skive.R.S. er dagplejemor og i bestyrelsen for Borgerforeningen.A.S. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Ejnar Thorgaard, Skive.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 470.000. Areal 34,1 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er forpagtet 23,6 ha.Stuehuset er opført 1875 og restaureret flere gange, svinestald opført 1935, stald 1973, lade 1980 samt maskinhus 1967 og 1983. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.LYKKEN 14, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563130.ALLAN JAN KARLSEN, planteskolegartner, født d. 31.-8.-1966, søn af Rita og Magne Karlsen, Krejbjerg.A.J.K. arbejder hos sin far på Søholm Gartneri. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Niels Sønder- gAArd Pedersen.Matr. nr. 34i m.fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 105.000. Areal 10,5 ha. Der er tilplantet 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1911, nyt køkken 1987, lade ombygget til værksted 1985, svinestald opført 1980 og ombygget til lager 198-5. Jorden er for tiden bortforpagtet.



-316-LYNGTOFTEN 8, NR. LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-560215.SVEND AAGE JESPERSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1928, søn af Olga Natalia og Laurits Peder Jespersen, Balling, gift med Birthe Nørgaard Jensen, født d. 21.-9.1937, datter af Mary Emilie og Hans Jensen, Lem.S.AA.J. overtog jorden d. l.-ll.- 1957 fra Anton Brogaard, herefter blev gården opført.Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 264.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 24 ha. af flere gange. Der er 7,5 ha. eng udlagt i græs. Stuehuset er opført 1958, kostald 1958 og tilbygget 1971, lade opført 1958, kalvestald 1980 og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægbesætning på 36 årskøer, 17 kalvekvier, 20 ung- og småkvier, 25 fedetyre og kalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Derbruges maskinstation til en del af markarbejdet. LYNGTOFTEN 12, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560154. ARNE KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1941, søn af Inger og Anders Nielsen, Vadum. A.K.N. overtog gården d. 1.-3.- 1967 fra sin far, Anders Nielsen, Vadum, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1905. Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Areal 11,2 ha.Stuehuset er opført 1905, ko- ogsvinestal 1905, lade ca. 1920, maskinhus 1960, staklade 1970 og garage 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med 18 årskøer, 8 kvier, 8 kviekalve samt 10 fedetyre af racen SDM. Desuden er der 2 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LYNGTOFTEN 14, "SMEDEGÅRDEN", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560451.MICHAEL BRIXEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1966, søn af Ingrid og Thorkild Brixen, Vadum, bor sammen med Lis Tang, født d.2.-8.-1968, datter af Grete og Leif Tang, Harre.M.B. er smed. Han overtog gården d. 30.-8.-1985 fra Harald Dath, Lihme.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld1.750.000. Grundskyld 586.100. Areal 51,5 ha., heraf tilkøbt ca. 22 ha. Der er 5 ha.eng.Stuehuset er opført 1888, kostald, svinestald og lade 1910, svinestald 1934 og des-



-317- uden maskinhus, hvis alder er ukendt. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 u-furet vendeplov, portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.LYNGTOFTEN 15, "DALSGÅRD", NR. LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568104.ANDERS DALSGAARD, gårdejer, født d. 8.-3.-1935, søn af Jenny og Anton Dalsgaard, Nr. Lem, gift med Else Pedersen, født d. 17.-6.-1937, datter af Magda og Alfred Pedersen, Viborg.E.D. er sygeplejerske.A.D. har været elev på Grundtvigs Højskole, Asmild Kloster Landbrugsskole samt Solhverv Realskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 efter sin far, Anton Dalsgaard, Nr.Lem. Gården har fra 1688 været i familiens eje i lige linie.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 402.000. Areal 44 ha. Der er forpagtet 19 ha. og ca. 15 ha. er skov og hede.Stuehuset er opført 1971 og udvidet 1987, kostald opført 1951 og ombygget 1968, foderhus opført 1974, svinestald 1977 samt gastæt silo 1984. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyr.LYNGTOFTEN 16, "NYGÅRD", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 560273.SØREN CHRISTIAN VANG, landmand, født d. 7.-12.-1949, søn af Karen og Vagn Vang, Brøn- dum, gift med Karen Marie Hansen, født d. 25.-6.-1949, datter af Inga og Karl Hansen, Nykøbing.K.M.V. er kontorassistent.S.C.V. er landpost og været medvirkende ved bygningen ag Gyldendal Havn. Han overtog går-den d. 1.-4.-1986 fra Jeppe og Ingrid Kristensen, Rødding.Matr. nr. Id m.fl. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. i 1987. Der er forpagtet 3 ha.Ca. 2 ha. er eng og mose.Stuehuset er opført 1914, ko- svinestald og lade 1914. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og andet markarbejde.



LYNGTOFTEN 18, "ØSTERGÅRD", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 560139.ARNE ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1926, søn af Katrine og Kristen Andersen, Vadum. Medejer er hans søster, Sigrid Andersen, født d. 28.-11.-1923.S.A. og A.A. har begge været på Uldum Højskole. De overtog gården d. 1.-9.-1983 efter deres mor Katrine Andersen, Vadum.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 
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1.200.000. Grundskyld 349.100. Areal 35 ha., herfa tilkøbt ca. 3 ha. Der er 3 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1888, kostald og lade omkr. 1900, svinestald 1927, maskinhus 1955 og tilbygget 1984. Gården drives med en kvægbesætning bestående af 22 årskøer, 10 kalvekvier, 18 ung- og småkvier samt 10 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto. |

LYNGTOFTEN 21, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560289. BØRGE HANSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1953, søn af Thora og Hans Kristian Hansen, Vadum. B.H. er i bestyrelsen for Lihme Husmandsforeningen, han har været elev på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra sin far, Hans Kristian Hansen.Matr. nr. 11 m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 194.100.Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha. i 1982 og 10 ha. i 1987 ved jordfordeling. Der er ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført før 1900, kostald og lade 1920, kostald og lade 1983 samt ungdyrstald tilbygget laden 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 20 kalvekvier, 21 ung- og småkvier samt 19 fedetyre af racerne RDM og SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.LÆGÅRDVEJ 1, "LÆGÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 566119.EJNAR HEDE, gårdejer, født d. 27.-8.-1935, søn af Maren og Arne Hede, Håsum, gift med Lis Jørgensen, født d. 4.-10.-1932, datter af Anne og Martin Jørgensen, Balle.E.H. har været elev på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. I.-6.-1964 fra sin far, Arne Hede, nuværende ejer er 6. generation på gården, der har



-319- været i slægtens eje siden 1801.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 610.000. Areal 60,4 ha., heraf tilkøbt 16,6 ha. Der er forpagtet 8,3 ha., 23 ha. er eng udlagt i græs. Stuehuset er opført 1907, kostald 1907 og ombygget til fedekreaturer 1980, slagte- svinestald opført 1922, løsdriftsstald 1973, lade 1907, maskinhus og garage 1907 og nyt maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 20 kalve- kvier, 40 ung- og småkvier samt 50 fedetyre af racen SDM. Planteavlen består af planter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri, køresiloer og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til ensilering.LÆGÅRDVEJ 6, HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566159.STEEN LAURIDSEN, stationsbetjent, født d. 26.-8.-1960, søn af Edith og Werner Lauridsen, Mejdal, gift med Jette Lauridsen, født d. 3.-4.-1966, datter af Esther og Jens Christian Lauridsen, Haurvig.J.L. er sikkerhedsrepræsentant ved DSB.S.L. er stationsbetjent i Holstebro. Han er medejer af minkfarmen ved Tvis Kloster. Han overtog gården d. 20.-7.-1987 fra Johanne Nielsen, Højslev.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 150.900. Areal 22,2 ha., heraf ca. 10. ha. eng.Stuehuset er opført 1977, kostald og lade tilbygget 1978. Gården drives med travheste og fjordheste, besætningen er på 2 travheste og 2 fjordheste. Planteavlen består af hvede og græs. Der er ingen maskiner på gården, som drives med hjælp fra maskinstationen. Der findes halmfyr samt solvarmeanlæg.MELLEMTOFTEN 1, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568141.BØRGE JENSEN, landmand, født d. 10.-8.-1931, søn af Dagny og Ejnar Jensen, Lem, gift med Anne Lise Pedersen, født d. 3.-4.-1933, datter af Ingrid og Helge Andreas Pedersen, Opperby Skole.A.J. har været på Jebjerg Ungdomsskole, hun har i 6 år ledet 4.H.-arbejdet i Lem.B.J. har kørt mælketankbil siden 1974, først til Brodahl og senere til Balling. Han overtog gården i december 1969 fra Kristian Strøm.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 197.100. Areal 13,3 ha.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1975, af øvrige bygninger er der kostald, svinestald, maskinhus og bilgarage. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, I mejetærsker, kortionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.MELLEMTOFTEN 4, "BREDAGERGÄRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568066.KRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1918, søn af Mathilde og Jens Kristian Christensen, Lem, gift med Elly Christiansen, født d. 14.-3.-1936, datter af Dagny og Aksel Christiansen, Krejbjerg.E.C. er hjemmehjælper ved Spøttrup Kommune.K.C. har været elev på Asmild Kloster Landbrugsskole. Hän overtog gården d. 10.-11.-1954 fra sin mor, Mathilde Christensen, Lem. Gården er en gammel slægts-



-320- gård, der har været i slægtens eje i over 100 år.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 375.100. Areal 25,6 ha.Stuehuset er opført 1908 med aftægtsbolig i den ene ende. Af andre bygninger findes kostald, vesthus og lade, der er restaureret 1946 samt roehus. Gården drives udelukkende med planteavl, efter besætningen blev sat ud i 1983/84. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed hjælp.MELLEMTOFTEN 7, "TRÆRUP", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560425.SVEND ERIK FALKENBERG, gårdejer, født d. 11.-10.-1956, søn af Johanne Pedersen, Glyngøre, gift med Inge Eskildsen, født d. 5.-4.-1958, datter af Dagny og Kristian Eskildsen, Breum.I.F. er sygeplejerske.S.E.F. har været på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Per Stamp, Lihme.Matr. nr. 2m m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 422.200. Areal 33,7 ha., heraf ca. 1 ha. eng.Stuehuset er ca. 100 år gammelt og gennemrestaureret omkr. 1978. I 1974 blev der opført maskinhus, ladebygning og staldbygning til svin; svinestald i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, grisene sælges som torvegrise, der produceret ca. 1.800 torvegrise årligt. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.MELLEMTOFTEN 12, "BAUNS- GÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560013.JENS TOFT TRÆRUP, gårdejer, født d. 7.-10.-1942, søn af Kirsten og Holger Trærup, Lihme, gift med Birte Husted, født d. 9.-10.-1941, datter af Marie og Bertel Husted, Stouby.J.T.T. har været elev på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Frode Baunsgaard, Vinderup. Han driver også gården "Kærgård", Amtsvejen 43, Lem, Brodahl.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 266.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha. ved jordfordeling.Stuehuset er opført 1974, lade og østrehus opført 1932 og ombygget 1979, maskinhus opført 1974 og ombygget 1988, halvtag opført 1972, farestald 1975, svinestald 1976, fravænningsstald 1979, goldsostald med fyrrum og lagerrum 1984. Gården drives med en svineproduktion bestående af 90 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 4 heste. Planteavlen består af ærter, raps og rajgræsfrø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg samt halmfyr. Desuden er der en vindmølle.



MOLLERUPVEJ 5, "MOLLERUPVEJ", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561122.NIELS BUNDGAARD MORTENSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1933, søn af Karen og Kristian Mortensen, Junget, gift med Elly Bundgaard, født d. 7.-4.-1941, datter af Kam- mila og Peder Bundgaard, Lem. N.B.M. har været i Skolenævnet, Skolekommissionen, Menighedsrådet samt en del år i Venstres bestyrelse. Han overtog gården d.
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Foto: KastruD Luftfoto.6.-8.-1968 fra Anna og Laust Godsk, Rødding.Matr. nr. 20a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 524.800. Areal 46,2 ha., heraf 10 ha. udlagt i græs.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1979, svinestald ombygget 1956, kostald ombygget og tilbygget 1972 samt lade opført 1900. Gården drives som alsidigt landbrug med ungkreaturer og slagtesvin. SDM-køerne blev sat ud i 1987. Planteavlen består af raps. Der findes 3 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Stuehuset opvarmes af staldvarmen. Der bruges maskinstation til høst. MOLLERUPVEJ 21, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561244. PETER MILTER JENSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1930, søn af Marie og Andreas Jensen, Mollerup, gift med Jytte Eriksen, født d. 19.-8.-1936, datter af Mary og Henry Eriksen, Fårup. P.M.J. har været næstformand i Rødding Husmandsforening. Han overtog gården i december 1961 fra Andreas Jensen, Mollerup.Ved overtagelsen var vurderingen 40.000. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1908.Matr. nr. 30b m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 280.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt va. 6,1 ha. Der er ca. 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1976, kostald omkring 1900, svinehus og lade 1912, kostald 1971 og ny lade 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15 kalvekvier, 15 ung- og småkvier samt 10 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.MOLLERUPVEJ 23, "SØGÅRD", RØDDING,7861 BALLING, tlf. 07- 561404.KIRSTEN KRØYER, født d. 20.-11.1940, datter af Agnethe og Hans Krøyer, Ikast, gift med Bjarne Germann Olsen, født d. 12.-4.-1937, søn af Lenia Elvira og Albert Germann Olsen.K.O. og B.O. er tekstilfabrikanter i Rødding. Gården blev overtaget



-322- i november 1970 fra Villy Bodilsen, Hem.Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 360.000. Areal 35,5 ha., der er bortforpagtet 15 ha. Der er 23,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1934 og gennemrestaureret 1974, kostald opført ca. 1890, nyt tag 1960, lade 1890 nyt tag 1960, svinestald opført 1925, om- og tilbygget 1959, maskinhus opført 1900 og nyt maskinhus 1980. Oorden er bortforpagtet og engarealerne afgræsset med får. Besætningen består af 25 moderfår + lam.MOLLERUPVEJ 25, "SØVANG MOLLERUP", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561091.THEODOR NAUTRUP, gårdejer, født d. 23.-3.-1939, søn af Ellen og Agner Nautrup, Balling, gift med Martha Ibsen, født d. 31.-5.- 1945, datter af Fanny og Tage Ibsen, Balling.T.N. overtog gården i juli 1964 fra sin mor, Ellen Nautrup, Mollerup.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 340.000. Areal 32,2 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. i 1968 fraSøgård. Der er 15 ha. i forpagtning og der er 12,5 ha. udlagt i græs. Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1973, hestestald og vognhus bygget 1916, ombygget til sostald, kostald og svinestald opført 1955 og ombygget til grise 1979, sostald og lade opført 1977, fedestald 1978, maskinhus 1984 og værksted 1985. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, der produceres ca. 2.100 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps og fremavlskorn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 ajlebeholdere og en vindmølle på 55 KW. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MOLLERUPVEJ 26, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561080. TAGE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1937, søn af Mette og Peter Rasmussen, Durup, gift med Gunhild Madsen, født d. 22.-11.-1940, datter af Sofie og Alfred Madsen, Værum.T.R. overtog gården d. 8.-3.-1962 fra Jens Kristenesn, Volling. Matr. nr. 32a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 454.800. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 25ha. Der er 8 ha. i forpagtning. 6 ha. er udlagt i græs.Stuehuset er opført 1838 og ombygget 1973, kostald opført 1910 ombygget til ungdyrstald 1965, lade og svinehus opført 1925, svinehus 1969, kostald 1965, foderrum 1976, maskinhus og silohus 1984 samt gastæt silo 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med 36 årskøer, 20 kalvekvier, 30 ung- og småkvier samt 18 fedetyre af racen SDM og RDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der dyrkes en del ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. Der bruges maskinstation til roer og ensilering.



-323-MOLLERUPVEJ 32, "LANGKJÆR- GÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 06-561472.CHRISTIAN HVID OLESEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1947, søn af Thea og Aksel Hvid Olesen, Feldingbjerg, gift med Jonna Nyman, født d. 16.-11.-1948, datter af Åse og Viggo Ny man, Rødding. C.H.O. er formand i Skolenævnet i Rødding Skole samt medlem af Skolekommissionen. Han overtog gården d. 18.-4.-1978 efter sin svigermor, Åse Nyman, Rødding. Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 1.920.000. Grundskyld 173.200. Areal 14,8 ha. Der er forpagtet 0,5 ha. der er 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1905 og restaureret i 1976, kostald opført 1962 og ombygget til grise 1969, 2 svinehuse, lade og garage opført 1905, sostald 1978, fedes vinestald 1982 samt maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift.NEDERMØLLEN 5, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564686.KRISTIAN BACH.K.B. ejer også gården Nedermøllen 7 og herunder omtales han. Han overtog gården i november 1984 efter Kjær Godsk, Jebjerg.Ejendomsskyld 402.000. Grundskyld 111.180. Areal 16,5 ha. Der er 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1850, svinestald og lade ligeledes 1850. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps, ærter, hvede og byg.NEDERMØLLEN 7, "NYGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564686. CHRISTIAN BACH, gårdejer, født d. 30.-4.-1955, søn af Rigmor og Niels Bach, Balling, gift med Dorthe Østergård Børsting, født d. 19.-5.-1955, datter af Niels Thordahl Børsting, Hindborg.K.B. er arkitekt og overtog gården i 1982 efter sin mor, Rigmor Bach. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1907.Matr. nr. 3a 3b m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 332.700. Areal 50 ha. Der er ca. 11 ha. skov og. eng.Stuehuset er opført 1907, kostald og lade ligeledes 1907. Gården drives med planteavl, bestående af raps, ærter, hvede og byg. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft. NITTRUPVEJ 1, "NITTRUPGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07564071.KNUD HØSTGAARD MØLLER, gårdejer, født d. 26.-9.-1931, søn af Margrethe og Peder Høstgaard Møller, Balling, gift med Ellen Bøgedal, født d. 21.-6.-1931, datter af Signe og Harald Bøgedal, Hundsbæk.K.H.M. har i 13 år været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sin far, Peder Høstgaard Møller.



-324-Gården har været i slægtens eje siden 1784, da gården blev købt af Simon Mogensen, der købte gården af Mogens Mogensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 3.150.000. Grundskyld 808.600. Areal 59,5 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha. beliggende Nørregade, Balling. Der er 1,5 ha. tilplantet med træer samt 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1963. Gårdens udhuse nedbrændte i 1963 og avlsbygningerne blev flyttet nord for stuehuset. Der blev bygget stald og lade, stalden blev tilbygget med løsdrift til køer i 1968, 1979 ombygget til søer og slagtesvin. Desuden blev der bygget plansilo til korn og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der opfedes ca. 2.000 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Desuden er der en fedekvægsbesætning på 15 køer og 1 tyr + opdræt af racen Limousine. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat en fast medhjælp.NITTRUPVEJ 11, "GRANSBJERGGÅRD", OTTING, 7861 BALLING.PER SØNDERGÅRD, gårdejer.P.S. overtog gården i 1977 fra sin far, der havde købt den i 1934.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 393.600. Areal 31,2 ha.Såvel stuehus som udbygninger er opført 1906. Gården drives med planteavl sammen med ejendommen Rude Møllevej 68, V. Dølby i Fjends Kommune, hvor ejeren bor. Salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter.NITTRUPVEJ 12, "BREMGÄRD", OTTING, 7861 BALLING.ALFRED BRUNSGÄRD, gårdejer, født d. 16.-5.-1963, søn af Connie og Jens Christian Brunsgård.A.B. overtog gården i april 1984 fra sin far, Jens Christian Brunsgaard, Lille Ramsing.Gården drives sammen med Ramsinggård.Matr. nr. 5b 10a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.00. Grundskyld 917.700. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestauret 1986. Der findes ingen avlsbygninger. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af ærter, rajgræs, byg, hvede og raps.NORDENTOFT 1, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560063.ERIK SMEDEMARK, gårdejer, født d. 8.-3.-1913, søn af Mariane og Andreas Smedemark, Lihme, gift med Edith Pedersen, født d. 3.-12.-1930, datter af Edel og Magnus Pedersen, Ramsing.E.S. har været elev på Ollerup Højskole samt på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.-12.-1957 efter sin far, Andreas Smedemark, Lihme. Gården er udstykket fra Kås omkring 1912 og har været i slægtens eje siden.Matr. nr. Ir m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 190.800. Areal 19 ha.Stuehuset er opført 1911, kostald, svinestald, lade, hestestald og hønsehus ligeledes fra 1911. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift.



NORDENTOFT 3, "VIRKELYST", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07- 560038.KRISTIAN GADE PEDERSEN, husmand, født d. 3.-4.-1928, søn af Kirstine og Jens Peder Pedersen, Sdr. Lem, gift med Grethe Ibsen, født d. 17.-11.-1933, datter af Johanne og Karl Ibsen, Nr. Søby. K.G.P. overtog gården d. 2.-4.-1954 efter Kristian Jensen, V. Lem. Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 73.000. Areal 6,55 ha.
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1975, lade opført 1950, kostald ogStuehuset er opført 1906 og restaureret maskinhus 1972. Jorden er lejet ud. NORDENTOFT 6, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560101.HANS ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1931, søn af Alma og Johannes Hansen, Ålbæk, gift med Signe Baunsgaard Jacobsen, født d. 22.-4.-1934, datter af Stinne og Marinus Jakobsen, Lih- me.H.E.H. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Hani- bal Andersen, Egebjerg.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld2.050.000. Grundskyld 648.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 44 ha., som stammer fra 3 naboejendomme. Der er 3 ha. rørsump.Stuehuset er opført 1974, svinestald 1965, maskinhus 1972 og maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NORDENTOFT 9, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560180.ERNST KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1952, søn af Ragnhild og Poul Kristiansen, Lihme. E.K. har været på Borris Landbrugsskole samt på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1987 fra sin far, Poul Kristiansen, Lihme. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1904.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 1.040.000. Grundskyld 126.900. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha., som er en naboejendom købt i 1987. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 135.900. Gården er beliggende Kåsvej 32. Der er forpagtet 1,5 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1963, hvor det gamle stuehus blev ombygget til svinehus. Ko-



-326- stald opført 1951, maskinhus 1956, lade 1961 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med 22 årskøer, 10 kalvekvier, 12 ung- og småkvier samt 10 fede- tyre, alle af racen SDM. Der produceres 225 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 etkornssåmaskine samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NORDENTOFT 11, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560188.JENS KRISTIAN STEPHANSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1928, søn af Jensine og Jens Stephansen, Landting Mark, gift med Gunhild Kristensen, født d. 18.-11.-1928, datter af Marie og Andreas Kristensen, Bredholt.G.S. har været på Krabbesholm Højskole.J.K.S.overtog gården d. 11.-6.-1953 fra Johannes Astrup, Lem.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 103.500. Areal 10,8 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha.Stuehuset og udbygningerne er opført 1934 efter en brand, hvor hele ejendommen nedbrændte. Kostalden blev tilbygget i 1951 og 1960, laden ombygget til kreaturer 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 12 årskøer, 4 kalvekvier, 14 fedekalve og tyre, alle af racen SDM. Desuden er der 6 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NORVEJ 1, "HØJGÅRD", FRAM- MERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581166.HANS PETER VESTERGÅRD, gårdejer, født 13.-7.-1943, søn af Dorthe og Povl Vestergård, Oddense, gift med Anna-Lise Pedersen, født d. 14.-11.-1950, datter af Eva og Aksel Pedersen, Frammerslev.A.L.V. er sygeplejerske.H.P.V. overtog gården d. 15.-8.- 1971 fra Oluf Simonsen.Matr. nr. Ij 6a 9c 10a. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld437.400. Areal 36,7 ha. Der er forpagtet 5 ha., 1 ha. er eng.Stuehuset er opført 1870, alle udhuse er nyopført efter brand i september 1972, der er følgende bygninger: kostald 1972, lade 1974, maskinhus 1976, foderhus 1978, maskinhus 1982 samt gylletank 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 64 årskøer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 finsnitter, 1 gyllevogn, 1 roeoptager samt 2 gylletanke. Der er ansat 1 fodermester.



NORVEJ 2, "FRAMMRSLEVGÅRD", FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581010.HANS JØRGEN FRANDSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1943, søn af Kirstine og Aksel Frandsen, Fram- merslev, gift med Bodil Grundvad, født d. 22.-10.-1946, datter af Jytte og Søren Nielsen, Hjerk. B.F. er sygeplejerske.H.J..F. overtog første halvpart af gården i 1968 og sidste halvpart i 1978, efter sin far Aksel Frandsen.
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Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 5.200.000. Grundskyld 1.224.000. Areal 91,3 ha. Der er 3 ha. skov, 4,5 ha. våd eng.Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1985, hestestald og garage opført 1935, 2 fedestald 1972 og 1973, halmlade 1973, farestald og 4 klimastalde 1979, goldsostald 1981, korn- og halmlade 1985. Gården drives med en svineproduktion på 180 MS-års- søer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt halmfyr. Der er ansat 1 medhjælper.

Stuehuset er opført 1941, Gården drives udelukkende
750.000.9,1 ha.lade 1914, lagerrum 1963, med en planteproduktion,

NORVEJ 5, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581183.KRISTIAN SNOGDAL, landmand, født d. 5.-6.-1940, søn af Anna og Frode Svendsen, Spjald, gift med Sigrid Bendtsen, født d. 28.-12.-1943, datter af Valborg og Peder Bendtsen, Sønder Nissum.K.S. er i bestyrelsen for Oddense-Ot- ting Lokalforening samt i bestyrelsen for salgsforeningen Gasa i Holstebro. Han overtog gården d. 15.-7.-1969 fra Åge Nielsen, Ledøje.Matr. nr. 4b m.fl. EjendomsskyldGrundskyld 150.000.vaske- og pakkerum bestående af tidlig
Areal1965. modnekartofler, gulerødder og hvidkål. Der findes 1 traktor, markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift, desuden findes halmfyr. Gården drives som et familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NORVEJ 8, "RIISGÅRD", FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581314.NIELS PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1952, søn af Eva og Aksel Pedersen, Frammerslev, gift med Åse Henriksen, født d. 31.-5.1964, datter af Annemarie og Svend Henriksen, Harre.Å.P. er butiksassistent.N.P. overtog første halvpart af gården i 1975 og sidste halvpart



-328- i 1983 fra sin far, Aksel Pedersen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 3.200.000. Grundskyld 1.300.000. Areal 85 ha. Der er 9 ha. eng, 2 ha. skov og andre arealer 3 ha.Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1985, lade opført 1920, kostald ca. 1940, svinestald 1960, svinestald 1975, gastæt silo og lade 1978, maskinhus 1965, ajlebeholder og møddingsplads 1987. Gården drives med en svineproduktion bestående af 70 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteproduktionen består af raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og halmfyr. Desuden er N.P. medejer af en 75 KW vindmølle, der er opstillet på gården. Gården drives med sæsonhjælp.NORVEJ 9, "VIRKELYST", FRAM- MERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581178.HANS MATHIAS JENSEN, landmand, født d. 6.-6.-1927, søn af Jensine og Harald Anton Jensen, Lindbjerg, gift med Anna Margrethe Jensen, født d. 1.-10.-1931, datter af Agnes og Kristian Jensen, Ejsing.A.M.J. er nattevagt på Rødding Plejehjem.H.M.J. overtog gården d. 15.-3.- 1954 fra Kristian Mikkelsen, der byggede gården i 1924.Matr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 104.200. Areal 9,1 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha.Stuehuset er opført 1924, stald 1924, ombygget og udvidet 1965, maskinhus opført 1971, svinehus 1975 udvidet med roe og traktorhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 17 årskøer, 7 kalvekvier, 6 småkvier og 14 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 5 får. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. NORVEJ 10, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581160. HANS VESTERÅRD FREDERIKSEN, landmand, født d. 11.-10.- 1940, søn af Ragnhild og Svend Frederiksen, Frammerslev, gift med Margit Vinkler, født d. 11.-8.1941, datter af Eva og Christian Vinkler, Sunds.H.V.F. er inseminør. Han overtog gården d. 1.-11.-1976 fra sin far, Svend Frederiksen, Frammerslev. Nuværende ejer er 4. gene-ration på gården, der kan føres tilbage til 1700-taIlet i slægtens eje. Før 1880 var der smedie på gården og samtidig fungerede smeden som færgemand. De vejfarende kunne således råbe smeden op fra den modsatte side af åen, som løber umiddelbart nord for gården. Efter datidens forhold var der meget trafik over åen, idet vejen, der går forbi gården, er gammel hovvej for hovbønder til Bajlumgård.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 118.700. Areal 11 ha. Der er 2,5 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1916, kostald og lade ligeledes fra 1916. Gården drives som alsidigt landbrug med kreaturer og grise. Besætningen består af 4 ammekøer med



-329- kalve af blandet race. Planteavlen består af ærter, hvede, byg og raps. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.NORVEJ 12, FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581307. SVENNING SØRENSEN, landmand, født d. 22.-9.-1948, søn af Karen og Søren Sørensen, Oddense, gift med Margit Bilstrup, født d. 28.-1.1956, datter af Elly og Peder Bilstrup, Ry.M.B. er smørrebrødsjomfru.S.S. er formand for Sallingsund Dykkerklub og overtog gården d. 1.-4.-1977 fra sin mor, Karen Sørensen, Balling.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 197.400. Areal 17,4 ha. Der er 1,4 ha. skov og eng, hvor der er juletræsproduktion.Stuehuset er opført før 1800 og gennemrestaureret over 7 år, færdig i august 1987, kostald opført 1951, ombygget til fravænningsstald 1977, lade opført omkr. 1900, sostald og gylletank 1977 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 110 SPF-årssøer, grisene sælges som torvegrise. Desuden findes der 7 får. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gastæt silo samt genvindingsanlæg for varme. Gården drives delsvis med fremmed arbejdskraft.NORVEJ 13, "ØSTERVANG", NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563053.JENS CHRISTIAN HAUGAARD, gårdejer, født d. 16.-2.-1922, søn af Pouline og Jens Hougaard, Søndergård, gift med Inger Ladefoged, født d. 14.-1.-1926, datter af Mette og Jens Peter Ladefoged, Thorum Præstegård. I.H. er uddannet sygeplejerske. J.C.H. overtog gården d. 9.-4.-1963 fra Julius Thomsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 703.500. Areal 66,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er ca. 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1883. Gården er opført efter brand i 1927 med kostald, lade og svinestald, rundstald opført 1973 og maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion. Planteavlen består af raps, ærter og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri og halmfyr. Gården drives med en deltids ansat.NORVEJ 14, "NYGÅRD", FRAMMERSLEV, 7861 BALLING, tlf. 07-581155.LAURITS BERTELSEN, husmand, født d. 31.-3.-1918, søn af Mette Kirstine og Niels Norrisgård Bertelsen, Risum, gift med Dagny Vera Hejlskov, født d. 12.-5.-1932, datter af Kristine og Peder Hejlskov, Halskov.



-330-L.B. overtog gården d. 1.-11.-1960. Ejendommen er udstykket fra Risgård i Fram- merslev i 1959 og bygget 1959 og 60.Matr. nr. 3f. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 124.800. Areal 8,2 ha.Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1970, stald og lade opført 1959 lade ombygget til svinehus 1982, garage opført 1962, hønsehus 1965 og staklade 1968. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, der leveres ca. 225 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 2 traktorer og plantørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NORVEJ 16, "NORSGÄRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-561460.BØRGE NIELSEN, er omtalt under Borgen 4, Spøttrup.B.N. overtog gården d. 1.-4.-1981 efter Lilly Thorsen, Krejbjerg. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1880.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha. Der er 1,5 ha. plantage. Stuehuset er opført 1849 og fik nyt tag i 1960, udhusene nedbrændte 1983 på nær s vinestalden, og de blev genopført med stald og lade 1984. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps, byg, hvede og rug. Der er maskinfælles- skab med ejerens anden gård, Borgen 4.NORVEJ 17, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563190.HENNING VESTERGAARD, gårdejer, født d. 5.-2.-1953, søn af Else og Niels Vestergaard, Hem, gift med Kirstine Kåstrup, født d. 21.-6.-1958, datter af Andrea og Niels Kåstrup, Krejbjerg.K.V. er sygeplejerske.H.V. overtog gården d. 1.-9.-1985 fra sin svigerfar, Niels Kåstrup, Krejbjerg.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 372.000. Areal 32,5 ha. Der er 19,8 ha. i forpagtning og 8 ha.eng.Stuehuset er opført 1928, lade 1880, svinehus 1952 og 1960 samt stald 1960. Gården drives med en svineproduktion bestående af 55 MS-årssøer, der sælges ca. 300 torvegrise årligt, resten opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.

Matr. nr. 5d. Ejendomsskyld 960.000.

NORVEJ 18, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563093. LAS AAGE NIELSEN, husmand, født d. 16.-11.-1939, søn af Laura og Jens Peter Nielsen, Skørping, gift med Ellen Frærup, født d. 12.-11.-1939, datter af Olga og Mads Frærup, Vester Lem.L.N. overtog gården d. 1.-10.-1965 fra Sara og Peter Nielsen, Resen. Gården er udstykket fra Enghavegård i 1939.Grundskyld 136.500. Areal 13 ha.Stuehuset er opført 1939, tilbygget og restaureret 1975, stald opført 1939 og udvidet



-331- 1966, lade ombygget til stald 1975 og maskinhus opført 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med 22 årskøer, 11 kvier, 7 fedetyre og 14 småkalve, alle af racen SDM. Desuden er der 4 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NORVEJ 20, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563069.JOHANNES HANSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1942, søn af Kirstine og Anders Peder Hansen, Hjerk, gift med Tove Toft, født d. 18.-7.1944, datter af Anna og Kristian Toft, Ejerslev.T.H. er pædagogmedhjælper.J.H. overtog gården d. 13.-5.-1965 fra Gunnar Bligård, Rærup.Matr. nr. 5e. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 184.000. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 11 ha. og 11 ha. er i forpagtning.Stuehuset, stald og lade er opført 1939, som statsejendom. Svinehus opført 1964, lade ombygget til kostald 1970, roe- og maskinhus opført 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15 kalvekvier, 15 småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Desuden er der 14 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, genvindingsanlæg for varm og køresilo til ensilage samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, som drives uden fremmed arbejdskraft. NORVEJ 22, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563064. JENS PEDER SØRENSEN, landmand, født d. 19.-2.-1922, søn af Inger og Poul Sørensen, Hjerk.J.P.S. overtog gården d. 25.-11.- 1950 fra Ernst Sørensen.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 83.600. A- real 12 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha.Stuehuset er opført 1956 og tilbygget 1973, kostald opført1952, lade 1961 og maskinhus 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med 10 årskøer, 18 kvier, 2 fedetyre, alle af racen SDM. Der er 2 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 10 bistader. Der findes markvandingsanlæg, men ellers drives den med hjælp fra maskinstation.NORVEJ 24, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563056.BENNY BALLING CHRISTIANSEN, traktorfører, født d. 3.-10.-1958, søn af Nanny og Niels Christiansen, Hindborg, gift med Lotte Sieg, født d. 2.-2.-1961, datter af Signe og Thomas Sieg, Lundbro. L.S.C. er fysioterapeut.B.B.C. er traktorfører, han over



-332- tog gården d. 1.-8.-1985 fra Lisbeth Jensen, Grundvad.Matr. nr. 2h 6d 131. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 26.500. Areal 2,1 ha.Stuehuset er opført 1920 og restaureret i 1970'erne, hestestald og halmlade opført 1920. Gården drives som hobby landbrug med en enkelt jysk hest, der har været udstillet på ungskuet i Herning.NORVEJ 28, "ANDRUPGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563141.JENS KNUDSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1943, søn af Johanne og Kresten Knudsen, Ikast, gift med Bodil Fisker, født d. 25.-12.-1944, datter af Valborg og Normann Fisker, Silkeborg.J.K. overtog gården d. 1.-10.-1971 fra Laust Ladefoged, Dølby.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.850.000. Grundskyld 953.700. Areal 79,6 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1852, desuden er der 3 stalde, lade og maskinhus. Gården drives med en kødkvægbesætning bestående af 28 ammekøer + opdræt, alle af racen Limousine. Planteavlen består af ærter, raps, byg, hvede og frøavl. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, tørreri til 2.400 tdr. og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NORVEJ 30, NR. ANDRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563054.ASGAR KRISTIAN FODGAARD- JENSEN, gårdejer, født d. 29.-3.- 1936, datter af Dagny og Aage Jensen, Egebjerg, gift med Gerda Nikoline Fodgaard, født d. 24.-2.- 1937, datter af Inger og Asbjørn Fodgaard, Hjerk.A.K.F.J. overtog gården d. 31.-10.- 1964 fra Emil Mark Pedersen. Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 178.600. Areal 17,5 ha. Der er forpagtet 13 ha. og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, stald og lade 1938, udvidet og tilbygget 1976 med spaltestald, gylletank 1980 og maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 35-40 årskøer, 40 kvier og 30 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft. NYHOLMVEJ 1, "NYHOLM", HÄ- SUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-564656. BENT SØNDERGAARD, proprietær, født d. 23.-2.-1957, søn af Ida og Valdemar Søndergaard, Fårtoft, bor sammen med Gunhild Vester, født d. 29.-7.-1956, datter af Birthe og Jens Martin Vester, Thorup.G.V. er laborant.B.S. overtog gården d. 1.-1.-1987 efter i 6 år at have haft halvpart sammen med sin søster, Anna Mikkelsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 3.800.000. Grundskyld 1.372.200. Areal 106 ha. Der er ca. 20 ha. eng.



-333-Stuehuset er opført 1803 og restaureret 1976, kostald og lade opført 1952, ombygget til svinestald 1970, svinestald af ældre årgang, svinehus opført 1974 samt maskinhus 1952. Gården drives med en svineproduktion, bestående af søer og slagtesvin. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer samt gennemløbstørreri. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.NYHOLMVEJ 2, "VELLUMGÅRD", HÅSUM, 7800 SKIVE, tlf. 07- 564131.SVEND AAGE LUND, gårdejer, født d. 9.-6.-1922, søn af Kamilla og Aage Lund, Slagelse, gift med Anne Bundgård, født d. 28.-8.-1921, datter af Kirstine og Alfred Bundgård, Vellumgård.S.L. er cand.agro. Han overtog gården d. 1.-4.-1957, efter at have haft den i forpagtning fra 1951. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1889.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 966.100. Areal 70 ha., der er 12 ha. skov.Stuehuset er fra 1807. Udhusene er opført efter brand 1890. Kostald ombygget til fedesvin i 1960'erne, heste- og kreaturstald 1899, ombygget til sostald i 1960'erne, lade opført 1890, ombygget i 1950'erne, maskinhus fra 1930'erne samt 1976, medhjælperbolig opført 1890 og restaureret 1970. Gården drives med en svineproduktion på 50 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri samt halmfyr. Gården drives med 1 gift medhjælper.NYHOLMVEJ 7, VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564130.EJNER BØNDING, landmand, født d. 7.-8.-1924, søn af Kristian Bønding, Skive, gift med Anna Pedersen, født d. 27.-3.-1933, datter af Alfred Pedersen, Grove.A.B. arbejder på gartneri i Balling.E.B. overtog gården d. 17.-3.-1957 fra Peter S. Pedersen, Balling. Matr. nr. 2m m.fl. Ejendomsskyld460.000. Areal 6,5 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, lade 1912 og lade 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med 5 kvier af blandet race. Der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteavlen består af byg, ærter og raps. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden brug af fremmed arbejdskraft.NYHOLMVEJ 9, "DOKTORBOLIG", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564139.CHRISTIAN BØRSTING REFSGAARD, omtales under Refsgårdvej 4, Volling.C.B.R. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra Marie Jakobsen. Nuværende ejer er 3. generation der ejer gården, der i gamle dage var lægebolig, derfra stammer navnet. Først i 1950'erne var der friskole her.Matr. nr. 1c 2p m.fl. Areal 7 ha., heraf tilkøbt ca. 2,5 ha.Stuehuset er opført 1892, stald og maskinhus 1959 og lade 1892. Gården drives



-334-udelukkende med planteavl sammen med gården "Refsgård".NYHOLMVEJ 11, "GADEGÅRD", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564200.NIELS BENGAARD ESPERSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1942, søn af Else og Anders Espersen, Volling, gift med Hanne Goul Jensen, født d. 8.-2.-1946, datter af Jenny og Poul Jensen, Vester Dølby.H.G.E. er damefrisør.N.B.E. overtog gården d. 18.-4.- 1970 efter Erik Bengård Espersen.Matr. nr. 16bc m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 187.100.Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1920, om- og tilbygget 1977, kostald opført 1934 og ombygget til grise 1970, 5 svinestalde opført 1971, 1974, 1976 og 1978, maskinhus 1976 og 1985, lade 1900 og bilgarage 1978. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps. Der findes 1 traktor, gylletank, portionstørreri samt siloer. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NYHOLMVEJ 15, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564090.HOLGER ANDERSEN, boelsmand, født d. 4.-1.-1917, søn af Inge Marie og Anders Andersen, Hem, gift med Klara Strøm, født d. 15.-7.-1933, datter af Ingeborg og Hans Strøm, Fuur.H.A. overtog gården d. 10.-8.-1958 fra Viggo Sigh, Durup.Matr. nr. 2r m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 83.300. Areal 6,5 ha., heraf tilkøbt ca. 1 ha. I 1965 blev der frasolgt 1,5 ha. Der er ca. 1 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1917 og restaureret flere gange, sidst i 1987. Kostald opført 1917, ladens alder er ukendt, maskinhus opført 1977 og 1985, desuden er der staklade opført 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 6 årskøer, 2 kalvekvier, 3 småkvier og 3 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 60 høns. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 enkornssåmaskiner samt alt i moderne landbrugsmaskiner. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NYHOLMVEJ 16, "KIRKEGÅRD", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564392.ERIK BENGÅRD ESPERSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1935, søn af Else og Anders Espersen, Volling.E.B.E. er formand for Venstres Samarbejdsudvalg i Spøttrupvej Kommune. Han overtog gården d. 18.-4.-1970 fra sin far Anders Espersen, nuværende ejer 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden ca. 1900.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld ca. 430.000. Areal 33 ha. Der 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1844, kostald og lade 1900, kostald 1963, ombygget til svinestald 1977, svinestald opført 1953 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvine- produktion på ca. 800 stk. årligt. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



NYHOLMVE3 18, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564278.BENT PEDERSEN, landmand, født d. 25.-8.-1937, søn af Ida og Aage Pedersen, Vester Balling, gift med Grethe Præst, født d. 25.-2.-1940, datter af Kristine og Kristian Præst, Rettrup.G.P. har været beskæftigelsesvejleder ved Spøttrup Kommune, hun har i flere år været i bestyrelsen for Skiveegnens 4H og formand for 4H i region Viborg.
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B.P. er konstistueret formand for Husmandsforeningen Fremad. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra Arne Kristensen, Oddense.Matr. nr. 2r m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 161.300. Areal 16,9 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha.Stuehuset er opført 1922, stald 1922, om- og tilbygget 1966, maskinhus opført 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med 17 årskøer, 4 ungkvier, 4 småkvier og 13 fedetyre, alle af racen RDM. Der opfedes ca. 225 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NÆSBÆKVE3 4, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564006.KRISTIAN SØRENSEN GOUL, gårdejer, født d. 7.-3.-1920, søn af Kirstine og 3ens Sørensen Goul, Brøndum, gift med Helga Andersen, født d. 15.-8.-1918, datter af Kirstine og Olaf Andersen, Hindborg.K.S.G. har været formand for Salling Landboforening fra 1972-1980 samt i Danske Landboforeningers bestyrelse fra 1979-1981. Han overtog gården d. 1.-10.-1941 fra Magnus Dalgaard.Matr. nr. 2. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 755.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1890 og restaureret flere gange, sidst i 1984, kostald opført 1918 ombygget 2 gange, sidst i 1977 til grise, svinehus opført 1973 og 1978, halmlade 1976, maskinhus 1950, lade ombygget 1984 til løbestald og gastæt silo opført 1970. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo til 2.800 tdr. samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 fast medhjælp.NÆSTILDVE3 5, NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581384.OLE KOLDING, gårdejer, født d. 27.-7.-1951, søn af Emma og Henry Kolding, Nautrup, gift med Aase 3ensen, født d. 27.-1.-1953, datter af Astrid og 3ohannes 3en- sen, Durup.O.K. overtog gården d. 1.-4.-1979 fra 3akob Østergaard Larsen, Oddense.



-336-Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 412.000. Areal 28 ha. Der er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1864, vesterhus 1864, lade ca. 1930, kostald 1961, ombygget til svinestald 1979, sostald opført 1981 og maskinhus 1987. Gården drives med en SPF-slagesvineproduktion på ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter, raps, byg og hvede. På gården, hvorfra der drives en del maskinstationsarbejde, er der følgende maskiner: 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, 2 slamsugere, 1 halmpresser, 1 halmsnitter, møgspreder, kalkspreder, marksprøjte og 3 tipvogne. Der er ansat 1 fast medhjælp.NÆSTILDVEJ 8, "ALLEGÅRD", NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07- 581248.JENS JØRGEN POULSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1929, søn af Dorte og Søren Poulsen, Oddense, gift med Birgit Kristensen, født d. 18.-10.-1935, datter af Asta og Karl Kristensen, Vium Tinggård. B.P. er uddannet sygeplejerske.J.J.P. er statseksamineret ejendomsmægler og medejer af firmaet "Poulsen og Vester". Han overtog gården d. 1.-1.-1957 fra sin mor Dorte Poulsen. Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 3.400.000. Grundskyld 1.095.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 43 ha.Stuehuset er opført 1977, kostald opført 1961 og ombygget til maskinhus 1977, hvor der også blev bygget lade. Gården drives udelukkende med ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer samt plansilo til 4.000 tdr. korn. Gården drives med hjælp fra maskinstation. NÆSTILDVEJ 10A, "ENGTOFT", KÅSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07- 581098.JENS HALBORG KJÆRULFF, landmand, født d. 11.-7.-1929, søn af Karen Marie og Magnus Kjærulff, Balling, gift med Esther Sigård Thorsen, født d. 15.-4.1933, datter af Marie og Otto Thorsen, Balling.E.S.K. er hjemmehjælper ved Spøttrup Kommune.J.H.K. overtog gården d. 1.-4.- 1956 fra Arne Mortensen, Harre.Matr. nr. 5i 5k m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 170.000. Areal 19,9 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha. Der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1936 og moderniseret 1965, kostald opført 1936, svinehus 1964 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med 13 årskøer, 5 kalvekvier, 8 løbekvier, 4 småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Desuden en slagtesvineproduktion på 60 stk. af gangen. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



NÆSTILDVEJ 11, NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581168.KRISTIAN VISTI KRISTENSEN, tømrermester, født d. 2.-6.-1950, søn af Vera og Svend Åge Kristensen, Bøstrup, gift med Jytte Bertelsen, født d. 12.-12.-1953, datter af Marie og Bent Bertelsen, Vinkel.J.K. er kontoruddannet, men arbejder nu i sin mands firma. K.V.K. overtog gården d. 1.-5.-1974 fra Jens Jørgen Poulsen, Oddense.
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Foto: Kastrup Luftfoto.Matr. nr. 2o. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 49.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført 1928, ombygget og moderniseret 1980, stald opført 1928, lade 1956 og svinestald 1972, de 2 sidstnævnte er ombygget til værksted og lager. Bedriften drives med fabrikation af døre og vinduer. Jorden blev frasolgt i 1974.NÆSTILDVEJ 12, "NYGÅRD", NÆSTILD, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581236.NIELS HEJLSKOV, gårdejer, født d. 29.-1.-1953, søn af Else og Jakob Hejlskov, Vester Lyby, gift med Inge Sundgaard, født d. 4.-8.1957, datter af Anna og Harald Sundgaard, Nr. Lem. I.H. er sygeplejerske på Skive Sygehus.N.H. overtog gården i august 1982 fra Maja Jepsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 193.800. Areal 15,5 ha. Der er8,5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1935, kostald 1935 og ombygget 1987 til svinehus, lade og maskinhus opført 1935, svinehus 1961 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 250 svin af gangen. Planteavlen består af ærter. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NÆSTILDVEJ 13, NÆSTILD, 7870 Roslev, tlf 07-581172.VAGN MORTENSEN, husmand, født d. 2.-12.-1927, søn af Olette og Peter Mortensen, Sjørup, gift med Eli Hansen, født d. 19.-1.-1934, datter af Bolette og Hans Hansen, Oddense.V.M. overtog gården d. 1.-10.-1956 fra Kristian Bisgaard.Matr. nr. 6q m.fl. Ejendomsskyld 360.000. Grundskyld 94.200. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha. 2 ha. græs er i forpagtning. 1,5 ha. er skov.Stuehuset er opført ca. 1880, stald 1929, lade 1880 og ombygget 1929, maskinhus opført 1967 og kalve- og hønsehus 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 4 kalvekvier, 10 småkvier og 8 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



-338-NØRHEDE 1, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560070.KRISTIAN SØRENSEN, landmand, født d. 7.-3.-1918, død d. 11.-7.- 1983, søn af Signe og Søren Sørensen, Nr. Lem, gift med Gerda Pedersen, født d. 22.-1.-1919, datter af Nikoline og Johan Pedersen, Iglsø.K.S. overtog gården d. 15.-8.-1946 fra Viggo Trustrup, Vester Lem. Matr. nr. le m.fl. Areal 11,1 ha. Stuehuset er opført 1916, tilbygget og moderniseret 1969, kostald, svinestald og lade opført 1916, lade tilbygget1948, hønsehus, maskinhus og garage opført 1958. Jorden er udlejet.NØRHEDE 5, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560326.ANDERS NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1938, søn af Amalie og Jens Nielsen, Vridsted, gift med Lilly Billeskov, født d. 23.-2.- 1951, datter af Martine og Robert Billeskov, Ørre.A.N. overtog gården d. 11 .-6.-1975 fra Gert Jensen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 111.500 A- real 23 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. Der er forpagtet 11 ha. Der er ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1900, kostald ca. 1900 og tilbygget 1978, lade opført 1973 og 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 11 kalvekvier, 23 ung- og småkvier samt 15 fedetyre af racerne RDM, SDM og Jersey. Der findes 2 traktorer, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NØRREGADE 73, "BALLINGGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564301.OLE IBSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1941, søn af Fanny og Tage Ibsen, Balling, gift med Elsebet Mousten Bak, født d. 9.-6.-1946, datter af Stinne og Marinus Bak, Krejbjerg.E.M.I. er børnehaveklasseleder på Oddense Skole, hun ejer desuden "Kærgård", Buksager 4, Krejbjerg.



-339- 0.1. er medlem af Spøttrup Kommunalbestyrelse, valgt af det Raddikale Venstre. Han driver en murermesterforretning i Balling. Han overtog gården i 1977 fra Esper Olesen, Balling.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 165.100. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 3,5 ha. eng i Vester Balling.Stuehuset er fra 1980, stald og lade 1890. På gården er der 10 kreaturer, krydsninger mellem Limouise og Hereford, desuden er der lidt grise. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor samt maskiner til gårdens drift, den drives med hjælp fra naboen.NØRREGÅRDVEJ 3, "GROVE NØRGÅRD", GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07-564027.ANTON JENSEN GLUD, gårdejer, født d. 14.-10.-1918, søn af Else Marie og Jens Peter Glud, Grove, gift med Mette Jensen, født d. 6.-4.-1922, datter af Kirstine og Jens Jensen, Lihme.A.J.G. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin far Peter Glud, nuværende ejer er 4. generation på gården. Han ejer desuden "Koldkærgård", Skivevej 59.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundsskyld 564.000. Areal 49,5 ha., i 1954 blev der frasolgt 28 ha., hvor Valdemar Glud byggede en ny gård. Der er ca. 4,5 ha. eng og bakker.Stuehuset er opført 1848, kostald og lade ligeledes 1848, svinehus bygget senere og ombygget flere gange, maskinhus opført 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 45 årskøer, 20 kalvekvier, 40 småkvier, 30 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 14 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til 3.000 tdr. og halmfyr, som bruges til korntørring. Der er ansat 1 fodermester og 1 karl.NØRREGÅRDVEJ 4, "MELGÅRD", GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 564292.KNUD LAUSTSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1945, søn af Harald Laustsen, Hindborg, gift med Else Marie Kjærgaard Pedersen, født d. 15.-3.-1952, datter af Evald Pedersen, Boddum. E.M.K.L. er kontorassistent.K.L. er tankvognchauffør. Han overtog gården d. 1.-10.-1971 fra Aksel Dath, Balling.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 342.000. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1976, svinestald og maskinhus 1951. Gården drives med en svineproduktion bestående af søer og slagtesvin. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



N0RREGÄRDVEJ 6, "SOFIESMIN- DE", GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07-564038.LAUST STÆRDAHL NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1940, søn af Petra og Johannes Nielsen, Grove, gift med Dorthe Goul Justesen, født d. 2.-7.-1942, datter af Sofie og Mikael Justesen, Resen.L.S.N. overtog gården i august 1970 efter sin svigerfar Mikael Justesen, Resen. Gården har væ

-340-

ret i slægtens eje siden 1832 og måske længere.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 1.006.600. Areal 69,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. eng beliggende i Estvad, Fjends Kommune. Grundværdi 40.000. Stuehuset er opført 1898, udbygningerne blev opført efter brand i 1936 med kostald, lade, heste- og svinestald. Kostalden blev ombygget til svinestald 1974, maskinhus opført 1975 og ny svinestald 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.800 stk. årligt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til 2.700 tdr. samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NØRREMARKEN 3, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561370. VERNER NIELSEN, gartner, født d. 20.-2.-1941, søn af Lis og Arnold Nielsen, Rødding, gift med Karen Marie Jensen, født d. 6.-6.-1944, datter af Elna og Ernst Jensen, Skive.V.N. overtog jorden i 1967 fra sit fødehjem, Nørremarken 5, Spøttrup.Matr. nr. lae m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld ca. 50.000. Areal 1 ha.Stuehuset er opført 1968 og tilbygget 1976, drivhuse opført 1967, 1970 og 1976 samt pakkerum 1969. Gården drives som blomstergartneri, der sælges afskårne blomster. Der findes 1 traktor, markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, bl.a. mørklægnings- og lysanlæg i drivhusene.NØRREMARKEN 5, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561261.BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-6.1934, søn af Lis og Arnold Nielsen, Rødding, gift med Lith Nielsen, født d. 8.-11.-1940, datter af Dorthea og Viggo Nielsen, Nr. Lem.L.M. arbejder på møbelfabrik.B.N. overtog gården d. 1.-7.-1974 efter sin far Arnold Nielsen. Gården har været i slægtens eje siden 1938, da gården blev udstykket fra herregården "Spøttrup". 144.400. Arel 17,4 ha., herafMatr. nr. li m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld



-341- tilkøbt gården beliggende Borgen 4a, i 1974. Der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1938 og gennemrestaureret 1974-1980, stald, lade og maskinhus er opført 1938 samt svinehus og lade i 1974. Gården drives med en svineproduktion på 40 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og byg. Der findes 2 traktorer, portionstørreri og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og udkørsel af staldgødning.NØRREMARKEN 6, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561195. VERNER PETER SØRENSEN, landmand, født d. 15.-9.-1929, søn af Dagmar og Jens Christian Sørensen, Stenvad, gift med Gerda Olesen, født d. 14.-8.-1936, datter af Frida og Gustav Olesen, Grønning.V.P.S. overtog gården d. l.-ll.- 1963 fra Markus Andersen, Lem. Gården er udstykket fra herregården "Spøttrup" i 1938.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 1.060.000. Grundskyld 68.200. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1938 og tilbygget 1976, stald og lade opført 1938, svinehus 1973 samt svinehus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 38 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst. NØRREMARKEN 7, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561231.LARS NØRREMARK JESPERSEN, landmand, født d. 8.-3.-1936, søn af Othilia og Esper Jespersen, Smolle- rup, gift med Hanne Jensen, født d. 2.-1.-1939, datter af Vita og Villiam Jensen, Vejby.L.N.J. er hjemmeslagter. Han overtog gården d. 16.-9.-1958 fra Ove Kristensen, Rødding. Gården blev udstykket fra herregården "Spøttrup" i 1938. Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld ca. 700.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha. Der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1938, stald, lade og vaskehus opført ligeledes 1938 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.NØRREMARKEN 9, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561143. HENRY MUNKSGÅRD, landmand, født d. 29.-10.-1918, søn af Lise og Mogens Munksgård, Borbjerg, gift med Mette Marie Pedersen, født d. 22.-10.-1923, datter Johanne og Peder Pedersen, Vadum. H.M. overtog gården d. 22.-10.- 1947 fra Niels Lorentsen, Hest-



-342- bæk. Gården er udstykket fra herregården "Spøttrup" i 1938.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 3 ha. udtørret sø.Gården blev opført med følgende bygninger i 1938: stuehus, lade og stald, senere er der bygget svinehus 1966, maskinhus, garage og hønsehus 1950 samt kornmagasin og silo 1968. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 1 traktor, portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og udkørsel af staldgødning.NØRRE RAMSINGVEJ 4, "ØSTERGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-564717.LARS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1963, søn af Gunhild og Tage Rasmussen, Mollerup, gift med Bettina Thorgaard, født d. 6.-5.-1966, datter af Nancy og Christian Thorgaard, Lem.B.T. er kontoruddannet.L.R. overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Hans Ulrik Jensen, Balling. Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 330.000. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1928, kostald 1931, moderniseret 1961 og 1988, lade opført 1931, genopført efter brand 1961, svinestald opført 1931, ombygget til kalve og ungdyrstald 1988 og maskinhus opført 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier, alle af blandet race, men driften lægges om til SDM. Tyrekalvene sælges som små. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.

G.N. overtog gården d. 1.-6.-1963 fra sin

NØRRE RAMSINGVEJ 6, "STENTOFT", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-564046.GUDMUND NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1936, søn af Marie og Elenius Nielsen, Vester Ballingvej, bor sammen med Johanne Mortensen, født d. 24.-10.- 1940, datter af Mary og Agner Karlsen, Struer.J.M. og G.N. arbejder begge på Skive Andelssvineslagteri på rengøringsholdet.far, Elenius Nielsen, Balling.Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 230.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 2,75 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1907, nyt tag 1980, lade opført 1907, kostald 1929, udvidet 1966, svinehus opført 1971, maskinhus 1973 samt gylleanlæg i staldene 1971. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der en besætning på 12 moderfår og 1 vædder. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyr. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.



NØRRE RAMSINGVEJ 7A, "SVEJ- GÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-564214.POUL SVEJGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1934, søn af Anna og Jens Nielsen, Ramsing, gift med Inge Kirstine Thor- gaard, født d. 27.-9.-1938, datter af Ester og Viggo Thorgaard, Skive.P.S.N. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin far, Jens Nielsen, Skive.

-343-

Nuværende ejer er 8. generationpå gården, der i sin tid blev udstykket fra herregården "Bustrup", og den har siden været i slægtens eje.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 278.100. Areal 22 ha. Der er 8 ha. i forpagtning. Der er 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1906, men gennemrestaureret, kostald opført 1938 og udvidet 1975, svinestald opført 1971, garage 1975 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 28 årskøer, 15 løbekvier, 20 ung- og småkvier, alle af racen SDM. Desuden opfedes der 140 slagtesvin af gangen, ialt ca. 600 årligt. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gården drift. Der bruges maskinstation til høst. NØRRE RAMSINGVEJ 9, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566082.JAKOB JEPPESEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1929, søn af Julie og Johannes Jeppesen, Fel- dingbjerg, gift med Lilly Nielsen, født d. 12.-10.-1934, død d. 2.-8.-1987, datter af Marie og Niels Kristian Nielsen, Halskov. J.J. har været ansat på Balling Mejeri fra 1977-1985. Han overtog gården d. 8.-11.-1957 fra Alfred Larsen, Ramsing.Matr. nr. 2v m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 185.800. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha. fra naboejendom. Der er ca. 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1916, lade om- og tilbygget 1960, svinestald og garage opført 1962 og kostald 1965. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift.NØRRE RAMSINGVEJ 9A, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566059.SØREN JEPPESEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1929, søn af Marie og Jeppe Jeppesen, Kærgård, gift med Grethe Madsen, født d. 27.-4.1927, datter af Marie og Mads Madsen, Ålbæk.G.J. er damefrisør.S.J. overtog gården d. 25.-10.- 1959 fra Niels Kristensen, Sønder



-344-Andrup.Matr. nr. 17f m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Areal 11,8 ha.Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade opført 1912, maskinhus 1955 og svinehus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med 15 årskøer, 4 kalvekvier, 18 ung- og småkvier og 6 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 4 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.NØRRE RAMSINGVEJ 10, "HEST- HOLMSIG", 7861 BALLING, tlf. 07-566048.VAGN LARSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1931, søn af Mathilde og Karl H. Larsen, Nr. Ramsing, gift med Martha Jensen, født d. 22.-2.1935, datter fa Dorthea og Marinus Jensen, Junget.V.L. overtog gården d. 1.-8.-1958 fra sin far, Karl H. Larsen, Ramsing.Matr. nr. 17e m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 245.000. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha. Der er forpagtet ca. 5 ha. eng samt 3 ha. til roer. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1962 og udvidet 1974, svinehus opført 1959 og tilbygget 1974, kostald opført 1965 ombygget 1974, maskinhus opført 197 ombygget 1982 samt roehus opført 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med 30 årskøer, 24 fedetyre, 30 kvier og småkalve, alle af racen SDM. Desuden er der 100 slagtesvin af gangen. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft. NØRRE RAMSINGVEJ 15, RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566444.VIGGO JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1926, søn af Anna og Mikkel Jørgensen, Seide, gift med Anna Marie Juste- sen, født d. 12.-8.-1932, datter af Johanne og Poul Justesen, Nissum.V.J. overtog gården d. 15.-11.- 1955 fra Marie Rasmussen, Grønning.Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 338.700.Areal 49,1 ha., heraf tilkøbt 22,6 ha. beliggende Nørre Ramsingvej 17. Der er 3,5 ha. dyrket eng.Stuehuset er ca. 100 år gammelt, kostald og lade omforandret 1972, maskinhus med kornsilo opført 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, der bliver sat ud i 1988, 20 ung- og småkvier, 8 kalvetyre, alle af racen RDM. Desuden er der 10 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er 1 fast medhjælp.



-M5-NØRRE RAMSINGVEJ 17, "LANGHOLM", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-560197. TAGE PRIMDAL, gårdejer, født d. 22.-4.-1941, søn af Elly og Vagn Primdal, Ramsing, bor sammen med Grethe Christensen, født d. 26.-5.-1940, datter af Stinne og Laurits Larsen, Lihme.G.C. arbejder på Skive Andelssvineslagteri.T.P. overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sin far, Vagn Primdal, Ramsing. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1800-tallet. Matr. nr. 2a 4p m.fl. Areal 22 ha.Stuehuset er opført omkr. 1920, kostald ombygget 1960, ungdyrstald ombygget 1979, maskinhus, garage og værksted opført 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 12 kalvekvier, 40 ung- og småkvier samt 20 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.OTTING HEDEVEJ 6, OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581245. NIELS KRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1944, søn af Dorthea og Magnus Madsen, Ot- ting, gift med Britta Jensen, født d. 10.-11.-1945, datter af Magda og Thorvald Jensen, Balling Præstegård.N.K.M. er i repræsentantskabet for Balling Sparekasse. Han overtog gården d. 23.-4.-1965 fra H- arald Jensen, Vinde.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 3.250.000. Grundskyld 526.000. Areal 43,8 ha., heraf tilkøbt 34,8 ha. fra 3 naboejendomme, beliggende Otting Hedevej 2, 8 og 10. Der er forpagtet 6 ha. og der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1977, arbejderbolig opført ca. 1900, 2 s vinestalde opført 1952, staklade 1957, maskinhus 1971, kostald 1973, kostald og svinestald 1976, fodermagasin, kostald, lade og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med 50 årskøer og 100 ungkreaturer af racen SDM. Desuden er der 900 slagtesvin af gangen Planteavlen består af ærter, hvede og raps. Der sælges en del halm. Der findes 3 traktorer, 1 rendegraver, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er 1 fast medhjælp. OTTINGVEJ 3, "BLOMSTRUP- GÄRD", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07.581173.AAGE DAHL FRANDSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1946, søn af Mette og Niels Frandsen, Lindum, gift med Marianne Koustrup, født d. 11.-7.-1949, datter af Oda og Christian Koustrup Andersen, Vanløse.M.K.F. er børneforsorgspædagog. AA.D.F. overtog gården d. 1.-8.- 1971 fra Niels Dahl, Oddense.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 560.200. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1941, kostald 1962, sostald 1976, spaltestald 1972 og silohus 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med 50 årskøer + opdræt af racen SDM.



-346-Desuden er der 100 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt portionstørreri. Der er ansat 1 fodermester.OTTINGVEJ 5, "S AR ASMINDE", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07- 581225.LINDY SØGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-10.-1953, søn af Esther Nielsen, Oddense, gift med Ingeborg Nyby Jørgensen, født d. 17.-6.-1949, datter af Christel og Preben Jørgensen, Skive.L.S.N. er driftsleder på Torsmark. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Arne Hedegaard, Oddense.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 311.900. Areal 21,7 ha.Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1986 og 87, svinehus og lade opført 1890, hestestald, bilgarage og værksted 1960, svinehus opført 1978 ombygget til kyllinger 1986, maskinhus bygget 1980. Gården drives med kyllingeopdræt bestående af 9.000 slagtekyllinger af gangen, der er en årsproduktion på ca. 70.000. Planteavlen består af byg, ærter, hvede og raps. Der findes 2 traktorer samt komputerstyret fodringsanlæg. Bedriften passes af I.N.N. OTTINGVEJ 9, "VESTERBYGÅRD", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581127.GUNNAR FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1930, søn af Laura og Villiam Frederiksen, Oddense, gift med Gunhild Kristensen, født d. 10.-6.-1939, datter af Tove og Anton Kristensen, Krejbjerg.G.F. er sygehjælper.G.F. overtog gården d. 28.-10.- 1958 fra Ejner Andersen, Handbjerg.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 379.300. Areal 26,5 ha. Stuehuset er opført 1860, stald 1860 og ombygget 1961, lade opført 1860, maskinhus 1964 og 1973. Gården drives med fedekvæg bestående af 12 ammekøer + kalve af racen Limousine. Planteavlen består af raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plantørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.OTTINGVEJ 13, OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581297.LEO SØGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1956, søn af Esther og Jens Nielsen, Oddense, gift med Hanne Eskildsen, født d. 27.-6.1962, datter af Elly og Elmer Eskildsen, Oddense.L.S.N. overtog gården d. l.-ll.- 1979 fra faderen, Jens Nielsen, Otting.



-w-Matr. nr. 3g m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 320.000. Areal 17,9 ha. Der er tilplantet 1 ha. med løvtræer i 1987.Stuehuset er opført 1973, kostald 1960 og ombygget til svinehus 1971, svinehus opført 1970, farestald 1979, lade opført efter, brand i 1980, klimastald 1985, maskinhus 1975, gylletank 1983 og 1987. Gården drives med en svineproduktion bestående af 100 SPF-årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 1 traktor, gastæt silo samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.OTTINGVEJ 17, "THORGÅRD", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07- 581024.JENS CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1923, søn af Anne Kirstine og Carl Pedersen, Otting, gift med Else Sørensen, født d. 16.-12.-1925, død d. 14.-1.1986, datter af Marie og Søren Sørensen, Oddense.J.C.P. er formand for Otting Menighedsråd og har været det de sidste 19 år. Han overtog gården d. 1.-1.-1956 fra sin far, Carl Pedersen, Otting.Matr. nr. 12-13b m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 641.200. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 1 ha. plantage.Stuehuset er opført 1979, lade 1912 og tilbygget 1963, svinestald opført 1952, kostald 1965, maskinhus 1979 og udvidet 1985. I 1987 blev driften lagt om til udelukkende at bestå af planteproduktion, bestående af ærter, raps, rajgræsfrø, kommen, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis medfremmed arbejdskraft. PILDAM 8, VESTER LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568137.HENRY KRISTENSEN TRÆRUP, gårdejer, født d. 2.-10.-1920, søn af Olga og Mads Kristensen Trærup, Lem. Medejer John Kristensen Trærup, født d. 13.-12.- 1966, søn af Anna og Steen Trærup, Betryk.J.K.T. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole.H.K.T.s søster, Inga Kristensen Trærup, er husbestyrerinde på gården, og har været det i 20år. De nuværende ejere er 2. og 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1924, de nuværende ejere overtog gården d. 21.-9.-1965 fra Mads Kristensen Trærup.Matr. nr. 6a m.fl. Ejensomsskyld 1.500.000. Grundskyld 371.100. Areal 26,6 ha., heraf tilkøtb ca. 9 ha. Der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1977, kostald og lade 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 8 kalvekvier, 13 ung- og småkvier samt 14 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskintation til en del af markarbejdet.



REFSGÄRDVE3 2, "ØSTER REFSGÅRD", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564135.SØREN GOUL PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1947, søn af Karen Margrethe og Ejnar Pedersen, Volling, gift med Annamar- grethe Oksbjerg, født d. 3.-1.-1948, datter af Esther og Hans Oksbjerg, Holstebro.S.G.P. overtog gården d. 15.-8.-1971 fra sin far, Ejnar Pedersen, Volling. Gården "Refsgård" og "Øster
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Refsgård" har indtil 1808 været drevet sammen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 719.300. Areal 54,3 ha. Der er 10 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset, som er bygget af muknesten, er opført 1783, det er gennemrestaureret fra 1979-1985, lade og garage er opført 1783, svinestald 1947 og ombygget til kalvestald 1979, kostald opført 1960, spaltestald til opdræt opført 1975, maskinhus 1973 og ensilagehus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier samt 39 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 4 Limousinekøer på ejendommen. Der findes 4 traktorer, markvandingsanlæg, gylletank samt plantørreri. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.

tog Refsgård d. 1.-4.-1970 fra sin far, Frederik

REFSGÅRDVEJ 4, "REFSGÅRD", VOLLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564139.CHRISTIAN BØRSTING REFS- GAARD, gårdejer, født d. 4.-4.-- 1941, søn af Edith og Frederik Refsgaard, Ramsing, gift med Ketty Hald Vestergård, født d. 23.-8.-1942, datter af Mary og Marius Vestergaard, Balling.K.H.R. er uddannet sygehjælper. C.B.R. ejer også "Doktorbolig", Nyholmvej 9, Volling. Han over- Refsgård, den nuværende ejer er 9.generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1698.Matr. nr. 1 m.fl. Ejendomsskyld 3.250.000. Grundskyld 977.000. Areal 91,1 ha. Der er 8 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret flere gange, lade opført 1870, kostald 1951, svinehus 1953, sostald 1955, maskinhus 1965, der er 1 fodermesterbolig, som blev gennemrestaureret 1973. Gården drives udelukkende med planteavl, som består af ærter, raps, hvede, byg og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



RETTRUP KÆRVEJ 4, "SMEDEGÅRD", RETTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 07-533116.OLE TEGNER, gårdejer, født d. 1.-2.-1942, søn af Esther Tegner, Århus, gift med Karen Jul Olsen, født d. 29.-7.-1941, datter af Helga og Niels Olesen, Hjarup.K.J.T. er lærer.O.T. overtog gården d. 13.-5.-1972 fra Bent Mark, Redsted.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 731.000. A- real 69 ha., heraf tilkøbt 30 ha. af flere gange.
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Stuehuset er opført ca. 1880 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade opført 1938 og omforandret til svin 1974, svinestald opført 1938, stald 1975, fare- og fravænningsstald 1980, maskinhus og kornlager 1976, maskinhus 1985, gylletank 1981 samt vindmølle på 55 KW i 1982. Gården drives med en svineproduktion på 70 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til 2.200 tdr. samt jordvarmeanlæg, der varmer ejendommen op. Gården drives med lidt løs hjælp ihøst.

Matr. nr. le. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld

RETTRUPVEJ 6, BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07-533057. MAGNUS LYNDERUP, statshusmand, født d. 4.-1.-1921, søn af Andrea og Jens Peder Lynderup, Ejsing, gift med Edith Kristensen, født d. 5.-9.-1931, datter af Dorthea og Albert Kristensen, Røgind.M.L. har kørt tankvogn for Skiveegnens Mejeriselskab og været i Menighedsrådet i Brøndum. Han overtog gården d. 22.-1.-1953 fra Arne Thorsen, Krejbjerg. 116.700. Areal 9 ha. I 1981 er 0,5 ha. tilplantet med forskellige træer.Stuehuset er opført 1922 og moderniseret 1972, stald opført 1922 og udbygget 1968, hønsehus opført 1950 og garage 1967. På gården har der i flere år været opdræt af vildænder og fasaner. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 1 traktor, halmfyr samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.RETTRUPVEJ 14, "BRØNDUM PRÆSTEGÅRD", BRØNDUM, 7800 SKIVE, tlf. 07533074.KAJ MELDGAARD, forpagter, født d. 8.-8.-1937, søn af Karen og Laurits Meldgaard, Håsum, gift med Gerda Madsen, født d. 27.-7.1943, datter af Else og Kristian Madsen, Brøndum.G.M. er kassedame i Kvickly, Skive.



-350-K.M. har været i Menighedsrådet i 8 år. Han forpagtede gården d. 1.-4.-1962.Matr. nr. la m.fl. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha. fra naboejendom. Der er 20 ha. i forpagtning og der er 2 ha. eng.Præstebolig og forpagterbolig er opført 1922. Svinehus og kostald opført 1922 og ombygget 1967, ny kostald 1967, lade og ungdyrstald 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 15 kalvekvier, 20 ung- og småkvier, 30 ung- og fede- tyre, alle af racen SDM. Der købes en del tyrekalve. Desuden opfedes der 150 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter og korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.RINGVEJ 28, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568126.ANDERS NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1924, søn af Elna og Aksel Nielsen, gift med Vera Elise Andersen, født d. 3.-5.-1929, datter af Mette Katrine Jensine og Kristen Andersen, Vadum. A.N. har været på Ry Højskole og på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. I.-10.1952 fra Peder Raun, Lem. Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 228.000. Areal 17,7 heraf tilkøbt ca. 8 ha.Stuehuset er opført 1975, gammelt stuehus 1892. Stald opført 1892, om- og tilbygget flere gange sidste gang 1969, hønsehus opført 1954 og ombygget til svinehus 1964, maskinhus opført 1966 og staklade 1972. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, desuden er der 14 høns. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SAUGSTRUPVEJ 4, "GRØNDAL", ODDENSE, 7861 BALLING, tlf. 07-581194.PER MORTENSEN, gårdejer, født d. 8.-9.-1960, søn af Lis og Tage Mortensen, Oddense, gift med Eli Madsen, født d. 16.-5.-1961, datter af Anna og Gunnar Madsen, Ejstrup.E.M. er uddannet tømrer.P.M. er i bestyrelsen for Skiveegnens Landboungdom. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Harald og Helga Kristensen, Oddense.Matr. nr. 7au m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 531.200. Areal 39,9 ha. Der er 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1913, svinehus 1913 og ombygget til kvæg 1988, lade opført 1913, kostald 1967, maskinhus ca. 1970, garage og hønsehus 1913. Kostalden er i 1987 moderniseret med spalter til gylleanlæg. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årssøer, 25 kalvekvier + småkvier, alle af racerne SDM og RDM, tyrekalvene sælges 14 dage gamle. Der findes 3 traktorer, gylletank, portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.



-351-SAUGSTRUPVEJ 6, "NEDER SAUGSTRUP", SAUGSTRUP, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581032.NIELS BØRSTING PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1939, søn af Laura og Christian Pedersen, Balling, gift med Marie Høstgaard Møller, født d. 9.-8.-1942, datter af Margrethe og Peder Møller, Balling.M.H.P. er defektrice.N.B.P. forpagtede gården i 1963 og købte den 2 år senere, 1965, fra Kirstine Børsting Pedersen, Vinde. Nuværende ejer er 7. generation på gården, der kan føres tilbage til 1455.Matr. nr. la 2b m.fl. Ejendomsskyld 3.150.000. Grundskyld 1.063.200. Areal 86 ha. Der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1918, svinehus 1972, lade ombygget 1979, maskinhus opført 1982 samt løsdriftstald 1965. Gården drives med en Hereford-besætning på 20 ammekøer + opdræt, desuden opfedes 280 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af raps, ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift.

2.900.000. Grundskyld 1.001.600. Areal 76 ha., ha. skov.

SAUGSTRUPVEJ 9, "OVER SAUGSTRUP", SAUGSTRUP, 7870 ROSLEV, tlf. 07-581031.JENS MORTEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1946, søn af Inger og Henry Kristensen, Saugstrup, gift med Kirstine Marie Dam, født d. 22.-9.-1949, datter af Molly og Kresten Dam, Fly.J.M.K. overtog gården d. 1.-8.- 1971 fra sin far Henry Kristensen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 28 ha. Der er ca. 1,5Stuehuset er fra ca. 1900, lade sidst i 1800-tallet, stald 1930, kostald og lade udvidet 1959, spaltestald 1973, silo- og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 60 årskøer, 25 kalvekvier samt 65 småkvier, alle af racen SDM. Planteavlen består af ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri samt genvindingsanlæg for varme. Der er ansat 1 fast medhjælp.SKIVEVE3 47, "VRÅGÅRDEN", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07- 564047.CHRISTIAN ROESEN MADSEN, gartner, født d. 8.-5.-1942, søn af Mette og Svend Madsen, Balling, gift med Åse Bertelsen, født d. 23.-7.-1949, datter af Gudrun og Svend Vagn Bertelsen, Brøndum. Å.M. er sygeplejerske.C.R.M. overtog gården d. 1.-6.- 1975 fra sin far, Svend Madsen.



-352-Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 3.700.000. Grundskyld 580.900. Areal 37,9 ha. Der er 0,3 ha. skov.Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret 1975, svinehus, lade, hønsehus og garage opført 1898, drivhus 1967, lager- og kølerum 1981, maskinhus 1982 samt drivehus 1983. Gården drives som et gartneri med både drivhuskultur og frilandskultur. Der dyrkes blomkål, blomsterløg, korn, ærter, raps samt potteplanter og snitblomster til eksport. Der findes skærevogne, plantemaskine, løgoptager, 1 lastbil samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 4 faste medhjælpere samt løs hjælp.SKIVEVEJ 49, "VRÅ KÆRGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564381.PEDER MARK, gårdejer, født d. 21.-10.-1942, søn af Magda og Emil Mark, Krejbjerg, gift med Hanne Pedersen, født d. 28.-8.- 1950, datter af Jenny og Egon Pedersen, Ulstrup.H.M. er dagplejeleder i Spøttrup Kommune.P.M. overtog gården d. 1.-6.-1975 fra Arne og Peter Høeg, Balling. Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 17,2 ha. Der er 3.700.000. Grundskyld 886.500. Areal 74,3 ha., forpagtet 5,5 ha. og der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1980, lade 1860 og ombygget 1983, maskinhus opført 1972, kostald 1975 og tilbygget 1980, kviestald opført 1983, køresiloer 1987, gylletank 1975 og 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 125 årskøer, 45 kalvekvier, 100 småkvier og 65 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af raps og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 gastæt silo samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 fodermester.

re moderniseret. Gården drives udelukkende med Dalgård vej 11.

SKIVEVEJ 55, "GOULSMINDE", GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07- 564179.MAGNUS STÆRDAHL NIELSEN, gårdejer, omtales under Dalgårdvej 11, Brøndum, som han også ejer. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far, Johannes Nielsen, Grove.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 544.200. Areal 37,9 ha.Stuehuset er opført 1907, kostald, lade og svinestald 1958 og seneplanteavl i samdrift med gården,
SKIVEVEJ 59, "KOLDKÆRGÅRD", 7800 SKIVE, tlf. 07-531314.ANTON JENSEN GLUD, gårdejer, han omtales under Nørregårdvej 3, Grove.A.J.G. overtog gården d. 11.-6.-1946 fra Jens Kristian Eskildsen, København.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 356.100. Areal 25 ha. 2,4 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1880, stald, lade og svinehus er ældre bygninger. Gården drives med en besætning på 20 moderfår + opdræt. Planteavlen består af rajgræs, raps, hvede og ærter. Gården drives sammen med "Grove Nørgård", Nørregårdvej 3.



SKIVEVEJ 74, GROVE, 7800 SKIVE, tlf. 07-531070.HARALD PEDERSEN, husmand, født d. 25.-8.-1923, søn af Jørgen Peter Pedersen, Sønderlev, gift med Signe Jensen, født d. 28.-4.- 1923, datter af Peter Jensen, Vadum.H.P. overtog gården d. 1.-4.-1956, efter at den var udstykket fra Brøndum Smedegård. Opførelsen af gården kostede kr. 57.000. Matr. nr. 3s m.fl. Ejendomsskyld 
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830.000. Grundskyld 126.400. Areal 8,3 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført 1956, isat nye vinduer og døre 1977, stald opført 1956 og ombygget til svin 1984, lade opført 1956 og ombygget til grise 1974, maskinhus opført 1960 og 1973. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der opfedes ca. 230 slagtesvin årligt. Planteavlen består af raps. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SPOTTRUP MARK 2, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561575. MADS ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1956, søn af Katrine og Jacob Andersen, Rødding, gift med Åse Ejsing Pedersen, født d. 16.-8.-1953, datter af Tove og Gunnar Pedersen, Rødding.Å.E.A. er kontorassistent.M.A. er udlært maskinsmed, han er i bestyrelsen for Spøttrup Søs Pumpelaug, har været på Borris Landbrugsskole. Han overtoggården i oktober 1983 efter sin mor, Katrine Andersen, Rødding.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 89.600. Areal 14,6 ha. Der er bortforpagtet 1,2 ha. græs.Stuehuset er opført 1938, ko- og svinestald 1938 og ombygget til køer og grise 1967 og 1987, lade opført 1938, maskinhus 1977 samt 2 2-rækkers rævehaller. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Desuden er der en pelsdyrproduktion på 25 ræveavlstæver + hvalpe. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SPØTTRUP MARK 7, 7861 BALLING, tlf. 07-561564.TAGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1953, søn af Katrine og Jacob Andersen, Rødding, gift med Inger Lis Bak, født d. 20.-6.-1951, datter af Edith og Søren Bak, Seide.T.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra Arne Pedersen, Rødding.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 



-3M-1.900.000. Areal 20,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha. beliggende Spøttrup Mark 5, begge disse ejendomme er ustykket fra Spøttrup i 1938. Der er ca. 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1980 og 1984, stald opført 1938 ombygget til drægtighedsstald 1977, farestald opført 1977, lade og fedesvinestald 1979, forfedestald 1983, lade og klimastald 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der en kødkvægbesætning, bestående af 4 moderdyr, 1 tyr, 1 kvie, 2 kviekalve og 2 tyrekalve, alle af racen Angus. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo til 3.000 tdr. samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er 1 fast medhjælp.STENBORGVEJ 1, "VEJBY MASKINSTATION", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-561237.KAJ NIELSEN, maskinstationsejer, født d. 22.-10.-1936, søn af Nanna og Kristian Nielsen, Spøttrup, gift med Rita Møller Iversen, født d. 1.-11.-1938, datter af Helga og Sigfred Møller Iversen, Hem.K.N. overtog gården i november 1971 fra Ejnar Godsk, Spøttrup. Matr. nr. 8e m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Areal 4,4 ha.Stuehuset er opført 1972, værksted 1973, maskinhus 1975 samt maskinhus 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion, bestående af korn og raps. Da der drives maskinstation fra gården er der følgende maskiner: 6 traktorer, 3 mejetærskere, sneslynge, rendegraver, gummiged samt alle maskiner til moderne maskinstation. I højsæsonen er der ansat 5 mand. STENBORGVEJ 6, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-561121.KRISTIAN LAURSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1926, søn af Niko- line og Laust Laursen, Vejby, gift med Grethe Juliane Agerholm, født d. 28.-7.-1932, datter af Mette og Johannes Agerholm, Kragelund.G.L. er husassistent på Balling Plejehjem.K.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1953 fra sin far, Laust Laursen, Vejby.Matr. nr. 3f m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 147.600. Areal 13,5 ha. Der er forpagtet 4 ha. 1,5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1985, stald opført 1890, lade 1948, kostald 1962 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægbesætning bestående af 28 årskøer, 10 kalvekvier, 20 ung- og småkvier samt 14 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



-355-STENGÄRDSVEJ 10, "STENGÄRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566105.MARKUS ANDERSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1935, søn af Inger og Viggo Andersen, Balling, gift med Hanne Møller Christiansen, født d. 4.-2.-1945, datter af Elisabeth og Aage Møller Christiansen, Nr. Søby.H.M.A. er lærer.M.A. har været på Vestbirk Højskole og Askov Højskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra sin far, Viggo Andersen, Balling.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha. Der er 8 ha. eng i forpagtning. Der er 4 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er opført 1930 og restaureret flere gange, kostald opført 1930 ombygget til spaltestald 1972, svinestald opført 1930 bruges til kalvestald, kyllingehus opført 1960 og udvidet 1974, lade med roe- og foderrum opført 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 23 årssøer, 20 kalvekvier, 37 ung- og småkvier, alle af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Desuden er der en kyllingeproduktion på ca. 130.000 slagtekyllinger årligt. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, plantørringsanslæg samt køresilo. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft samt hjælp fra maskinstation til en del af markarbejdet.SVINGÄRDSTED 1, "SVINGÅRD- STED", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560044.NIELS HUSTED, gårdejer, født d. 25.-5.-1925, søn af Mariane og Peder Kristian Husted, gift med Betty Mekaline Dalsgaard Nielsen, født d. 30.-8.-1923, datter af Katrine og Niels Nielsen, Vroue. N.P. har været på Rødding Højskole på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-7.-1958 fra sine forældre,Mariane og Kristian Husted. Jorden har tilhørt slægten fra ca. 1650, indtil 1807 som fæstegård under Kås. Nuværende gård grundlagt 1832 på en fraskilt parcel. Nuværende ejer er 10. generation på gården.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 491.200. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført 1898, lade 1892, øvrige avlsbygninger 1939-1984, heraf svinestald og lade 1974. Gården drives med en kvægbesætning på ca. 18 årskøer + opdræt, alle af racen RDM. Desuden er der 30 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes traktorer og mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft. SØNDER ALLE 25, "HÅSUM- GÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07566108.JAKOB REFSGAARD, gårdejer, født d. 18.-2.-1918, søn af Nanna og Søren Refsgaard, Håsum, gift med Karen Bilstrup, født d. 1.-12.1930, datter af Elisabeth og Søren Bilstrup, Lundholm, Håsum.J.R. overtog gården d. 1.-1.-1946 fra sin far, Søren Refsgaard, Håsum, gården har været i slægtens eje siden 1806. I 1978 kom
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der 2 sønner med i gården, som blev omdannet til I/S med følgende ejere: Jakob Refsgaard, Søren Refsgaard og Esben Refsgaard.Matr. nr. In m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 555.300. Areal 59 ha. Der er ca. 30 ha. eng til afgræsning og hø.Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1978 og 1982, kostald opført 1954 og ombygget til riste- og spaltestald 1973, svinestald opført 1904, lade 1875,, maskinhus 1962 samt foderhus 1987. Gården drives med en kvægbesætning på 50 årskøer, 25 kalvekvier, 50 ung- og småkvier samt 25 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.SØNDER ALLE 44, HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566116.SVEND AAGE BERTELSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1941, søn af Astrid og Kresten Bertelsen, Lem, gift med Ruth Christensen, født d. 9.-12.-1945, datter af Anna og Arnold Christensen, Lem.R.B. arbejder i Ramsing Brugsforening.S.AA.B. overtog gården d. 1.-3.-1965 fra Reinholt Dalsgård, Ramsing.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 271.900. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er 8 ha. i forpagtning, der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1928, kostald ombygget 1956, bruges nu til ungkreaturer, lade opført 1971, kostald 1973 og udvidet 1982, sostald opført 1978 og ombygget til ungdyrstald 1984. Gården drives med en kvægproduktion, bestående af 40 årskøer, 18 kalvekvier, 42 ung- og småkvier samt 21 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gruber, 2 gylletanke samt nødvendige maskiner til gården drift, der drives uden fremmed arbejdskraft.SØNDER ANDRUP 4, "NORDMARK", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566305.JENS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1956, søn af Anna og Viggo Jørgensen, Ramsing, gift med Jytte Mortensen, født d. 16.-12.-1959, datter af Inga og Peter Mortensen, Balling.J.J. er kontorassistent ved Skive Toldkammer.J.J. er husbondafløser. Han overtog gården i november 1981 fra Kresten Pedersen, Roslev.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 267.500. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12 ha., som ikke er med i vurderingen.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1986. Kostald, lade og svinehus opført 1927, sidstnævnte ombygget til kornmagasin i 1987. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SØNDER ANDRUP 13, "MELDGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566167. KAJ H0STGÄRD JENSEN, gårdejer, omtales under Engvej 24, Ramsing.K.H.J. overtog gården d. 7.-10.-1987 fra Mads Kristensen, Nissum.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 480.100. Areal 46,2 ha. Der er ca. 12 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1888, kostald og svinestald 1923 samt lade og spaltestald 1978. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af korn, ærter og raps. Der findes 1 gylletank, gastæt silo til 700 tdr. samt de maskiner, der er nævnt under Engvej 24, Ramsing. Der bruges maskintation til høst.



SØNDER ANDRUP 21, 'GAMMEL - BYGÅRD", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07-566026.NIELS KRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1920, søn af Martha og Magnus Kristensen, Ramsing, gift med Nanna Godsk, født d. 10.-1.1925, datter af Marie og Jens Christian Godsk, Vejby.N.K. har været kommunal ejendomsvurderingsmand i ca. 20 år. Han overtog gården i oktober 1956 fra sin far, Magnus Kristen
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sen, Ramsing. Nuværende ejer er 5. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1797, da den blev frikøbt fra Kås Hovedgård for 1.500 rigsdaler.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 539.000. Areal 42 ha. Der er 0,5 ha. skov og 14 ha. dyrket eng.Stuehuset er opført 1936, det er på 180 kvadratmeter og kostede 13.000. Lade opført 1885, kostald 1961 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. SØNDERHEDE 27, "LUNDEHUSET", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560226.KRESTEN GAARDSTED, husmand, født d. 24.-9.-1917, søn af Vil- helmine og Jens Nielsen, Lihme, gift med Edith Bertelsen, født d. 30.-3.-1923, datter af Jenny og Bernhard Bertelsen, Vendal. K.G. overtog gården i marts 1963 efter sin far, Jens Nielsen, Lihme. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1660, kunafbrudt fra 1845-1875. I 1809 blev gården købt fri fra herregården "Kås Hovedgård".Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 74.400. Areal 7,4 ha.Stuehuset er fra omkr. 1700, det kostede ved opførelsen 70 kr. i materiale og arbejdsløn, heraf 16 kr. til arbejdsløn, lade opført 1924, stald 1961 og maskinhus 1956. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SØNDER LEMVEJ 10, "LEM KÆMPEGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568048.KRISTEN MADSEN, gårdejer, søn af Anna og Jens Christian Madsen, Dølby, gift med Karen Margrethe Justesen, datter af Johanne og Aage Justesen, Ilbjerg. K.M.M. er bankassistent.K.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra Mathias Nielsen,



-358-Lem.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 564.500. Areal 44,9 ha. Der er ca. 13 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1957, kostald 1925 og ombygget til grisesøer 1971, goldsostald opført 1963, slagtesvinestald 1976, maskinhus 1978 samt lade 1862. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, gastæt silo, portionstørreri, halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed. arbejdskraft.SØNDER LEMVEJ 20A, "SØNDER ABILDGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568121.FOLMER LAURSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1926, søn af Esther og Jens Kristian Laursen, Nr. Lem, gift med Asta Roslev Østergård, født d. 16.-3.-1929, datter af Esther og Elias Øster- gaard, Bysted.F.L. har været på St. Restrup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-10.-1956 fra Kristian Primdahl, Rønbjerg.Matr. nr. 10 m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 254.300. Areal 22,5 ha. Der er ca. 6 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er restaureret 1970 samt nogle år senere, kostald og lade opført omkr. 1900, svinestald 1960, maskinhus 1966 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 18 årskøer, 22 kvier og kalve, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges 1 måned gamle. Desuden er der 6 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gården drift. Der bruges maskinstation til høst.SØNDER LEMVEJ 24, "KLØVENHØJGÅRD", omdøbt til "STIDAL", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568366.NIELS THYGE RIISGAARD, deltidslandmand, født d. 25.-2.-1947, søn af Esther og Karl Riisgaard, Roslev, gift med Bente Kier Nielsen, født d. 13.-11.-1942, datter af Ilse og Jørgen Kier Nielsen.B.K.N. er adjunkt ved Skive Gymnasium.N.T.R. er dyrlæge. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra Villy Tved, Roslev.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 295.700. Areal 27 ha. Der er ca. 10 ha. eng.Stuehuset er ca. 100 år gammel og gennem restaureret 1982, kostald, lade, hønse- og maskinhus opført ca. 1900, kostald 1976. Gården drives med en kvægproduktion samt en planteproduktion, bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.



SØNDER LEMVEJ 28, "VESTERGÅRD", LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568061.HARALD LADEFOGED, gårdejer, født d. 25.-11.-1911, søn af Klara og Jens Kristian Ladefoged, Balling, gift med Sørine Raun, født d. 11.-2.-1920, datter af Anna Krejberg, Lem.H.L. var i 8 år medlem af Lem- Vejby Sogneråd. Han overtog gården d. 1.-3.-1944 fra Niels Brahct, Lem.
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matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 15 ha. fra 2 naboejendomme. Der er ca. 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1952, kostald omkr. 1890, lade ca. 1900 samt garage og hønsehus 1950. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. SØNDER LEMVEJ 36, LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568086. LAUST DAHL JENSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1932, søn af Dagmar og Anders Dahl Jensen, Lem, gift med Kirsten Smedemark, født d. 28.-8.-1935, datter af Kirstine og Kresten Smedemark, Ålbæk Præstegård.K.D.J. er uddannet damefrisør. L.D.J. overtog gården i oktober 1957 fra sin far, Anders Dahl Jensen, Lem. Nuværende ejer er3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden omkring 1900. Matr. nr. 7b. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 157.600. Areal 15,7 ha., heraf tilkøbt ca. 2,5 ha. Der er forpagtet ca. 4 ha. Der er ca. 7 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1918, kostald opført 1960 og lade 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 14 årskøer, 8 kalvekvier, 10 ung- og småkvier samt tyrekalve, alle af racen SDM. Der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SØNDERMARKEN 1, "HØJ AGERGÅRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561326.EIGIL HUSTED LAURSEN, landmand, født d. 29.-5.-1934, søn af Edith og Bjarne



-360-Husted Laursen, Rødding, gift med Anne Marie Jensen, født d. 25.-4.-I941, datter af Marie og Troels Jensen, Ejsingholm.E.H.L. overtog gården d. 5.-9.-1958 fra Karl Jensen, Skive, gården er udstykket fra Spøttrup i 1938.Matr. nr. lac m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha. Der er forpagtet ca. 19 ha. Der er 2,5 ha. skov.Gården er opført med følgende bygninger: stuehus, stald, lade og grisehus, udhusene nedbrændte i 1976 og blev genopført med kostald, lade og svinehus 1977 samt maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med 34 årskøer, 15 kalvekvier, 25 ung- og småkvier af racerne SDM og RDM. Tyrekalvene sælges som små. Der er desuden 20 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der 6 moderfår og 10 bistader. Der findes 2 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.SØNDERMARKEN 2, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561515. KNUD OVE LARSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1935, søn af Karoline og Anton Larsen, Bjerlev Mark, gift med Bodil Margrethe Jensen, født d. 21.-3.-1948, datter af Anna og Jens Jensen, Thise.B.M.L. er hjemmehjælper på Ny Spøttrup.K.O.L. har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1978 fra Peter Jeppesen, Rødding, gården er udstykket fra Spøttrup i 1938. Matr. nr. lab m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 141.400. Areal 13,2 ha. Der er forpagtet ca. 8 ha. eng. og der er ca. 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1938, ko- og svinestald 1938 og ombygget til kreatur 1978, lade opført 1938 og ombygget til roehus og ungdyrstald 1980, maskinhus opført 1985. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 30 årskøer, 15 kalvekvier, 20 ung- og småkvier af racerne SDM og Jersey, tyrekalvene sælges som små. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. SØNDERMARKEN 6, SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561211. NIELS OTTO HAUGE, landmand, født d. 23.-11.-1930, søn af Marie og Anders Hauge, Give, gift med Louise Nedergaard Pedersen, født d. 18.-9.-1940, datter af Vita og Peder Nedergaard Pedersen, Ejsing.N.O.H. overtog gården d. 23.-1.- 1962 fra Heine Larsen, Vejby, gården er udstykket fra Spøttrup i 1938.Matr. nr. lø m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 103.800. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1938, stald 1938 og omforanret 1964 og 1974, lade opført 1938 omforandret til kostald 1974, maskinhus opført 1965 og staklade 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 20 årskøer, 6 kalvekvier, 13 ung- og småkvier, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Desuden er der 10 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift.



SØNDERMARKEN 12, 7861 BALLING, tlf. 07-561641.HENRIK NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1955, søn af Inger og Alfred Nielsen, Butterup, gift med Anni Antonsen, født d. 28.-2.-1962, datter af Dorthea og Henry Antonsen, Tørring.A.N. er sygeplejerske på Skive Sygehus.H.N. har været på Høng Landbrugsskole og på udvekslingsrejse 
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jorden rundt.Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Svend Nørgård Nielsen, Rødding.Matr. nr. ly m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 246.300. Areal 20 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha. fra naboejendom, beliggende Søndermarken 10, Spøttrup, begge ejendomme er udstykket fra Spøttrup i 1938. Der er forpagtet 8 ha. og der er 3 ha.eng.Stuehuset er opført 1938, tilbygget og restaureret 1975, stald opført 1938 og ombygget til grise 1973, maskinhus opført 1960, svinestald 1965, svinestald 1973, samtlige svinestalde er gennemrestaureret 1987. Gården drives med en svineproduktion bestående af 95 SPF-årssøer, grisene sælges som torvegrise gennem SPF. Planteavlen består af raps, ærter, hvede og by. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. TORPVEJ 5, "KLAPDALSGÅRD", HÅSUMTORP, 7861 BALLING, tlf. 07-566121.TORBEN FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1947, søn af Ester og Julius Frederiksen, Vordingborg, gift med Ninna Kristensen, født d. 5.-9.-1950, datter af Gudrun og Peder Kristensen, Øster Assels.T.F. er medlem af Skolenævnet ved Ramsing Skole. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra Harald Thomsen, Håsum.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 306.600. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1941 og moderniseret 1979, svinestald opført 1892, kostald ombygget 1970, farestald opført 1976, lade 1920 og maskinhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 775 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til den maskinstation, som drives på gården. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



TORPVEJ 6, "TORP NØRREGÅRD", HÅSUM TORP, 7861 BALLING, tlf. 07-566104.PEDER CHRISTIAN NØRGÅRD, gårdejer, født d. 7.-7.-1947, søn af Edith og Agner Nørgård, Ramsing, gift med Anna Jepsen, født d. 6.-5.-1957, datter af Esther og Ejner Jepsen, Spøttrup.A.N. er centerleder ved teknisk skole i Skive.P.C.N. overtog gården d. 31.-12.- 1977 fra sin far, Agner Nørgård, Ramsing, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 
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1.700.000. Grundskyld 548.700. Areal 44,9 ha.,heraf tilkøbt ca. 9 ha. Der er forpagtet ca. 6,5 ha. og der er ca. 1 ha. skov og 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1886, lade opført 1887, kostald 1927, svinestald og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps, byg, hvede og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Desuden drives der lidt maskinstation fra gården.TORPVEJ 12, "BAKKEGÅRDEN", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 566084.KRISTIAN ANDERSEN, landmand, født d. 27.-6.-1913, søn af Katrine og Kresten Andersen, Vadum, gift med Marie Husted, født d. 7.-3.-1928, datter af Mariane og Kristian Husted.K.A. overtog gården i juli 1952 fra Jørgen Thusgaard, Rønbjerg. Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 107.000. A-real 10,4 ha. Der er 0,5 ha. skov og 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1972, kostald, svinestald og lade opført omkr. 1910. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps og byg. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift.TORSMARKEN 1, "I/S STÆRBO- GÅRD", OTTING, 7861 BALLING, tlf. 07-581116.HOLGER JENSEN OG MOGENS GLUD JENSEN, gårdejere. H.J. er født d. 29.-8.-1922, søn af Karen og Jens Christian Jensen, Otting, gift med Ingeborg Glud, født d. 26.-4.-1925, datter af Else og Peter Glud, Grove Nørgård. M.G.J. er født d. 26.-12.-1951, søn af Ingeborg og Holger Jensen, Otting, gift med Alie Meta Fly Kristensen, født d. 11.-5.-1957,datter af Margit og Frede Kristensen, Lundbro.



-363-H.J. købte gården i 1947, M.G.3. købte halvpart i gården d. 1.-6.-1976. De nuværende ejere er 8. og 9. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1736. Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 5.250.000. Grundskyld 745.500. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1877, hestestald og lade er ca. 110 år gamle, kyllinghuse opført 1960 og 1973, 3 sostalde opført 1977, slagtes vinestald 1979, halmlade og halmfyr 1981 samt maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 170 SPF-årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Desuden er der en kyllingeproduktion, bestående af 37.000 kyllinger af gangen, der produceres ca. 220.000 slagtekyllinger årligt. Der er også 20 får. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, portions- og plantørreri og halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. På gården er der ansat 2 medhjælpere.TORSMARKEN 2, LILLE RAMSING,7800 SKIVE, tlf. 07-531108.FREDE NAUTRUP, husmand, født d. 9.-5.-1923, søn af Katrine og 3ust Nautrup, Tolstrup, gift med Esther Marie Madsen, født d. 15.12.-1926, datter af Olga og Poul Madsen, Hornum.F.N. har været formand for Od- dense-Otting Husmandsforening i en årrække, været i bestyrelsen for Outland Slagterierne samt kritisk revisor i 7 år. Han overtog gården i marts 1954, da Torsmark blev udstykket.Matr. nr. 2c. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 107.500. Areal 7,5 ha.Stuehuset er opført 1954 og tilbygget 1970, stald opført 1954 og tilbygget flere gange sidst i 1967 og ombygget til grise 1976, lade opført 1954 og ombygget til stald 1961, ny lade og maskinhus opført 1961. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der opfedes ca. 300 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft. TRANEMARKEN 2, "ROESDAL", 7861 BALLING, tlf. 07-568054. ANDERS OLAV MORTENSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1962, søn af Gurli Balling Engelsen og Ivar Stamp Mortensen, gift med Lone Bæk, født d. 18.-8.-1963, datter af Birgitte Bæk.L.B. læser til biolog på Århus Universitet.A.O.M. har været på Borris og Bygholm Landbrugsskole, samt 1/2 år i USA ved landbruget. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 efter sin mor, Gurli Balling Engelsen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 11a Vejby. Areal 60 ha.Stuehuset er opført omkr. 1930, 3 s vinestalde opført 1930, 1972 og omkr. 1980, lade ombygget 1980, maskinhus 1975 samt staklade. Gården drives med en svinebesætning bestående af 132 røde SPF-årssøer, 2/3 sælges som smågrise, resten sælges som avlsgrise. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetær-



-364- sker, gennemtørringsanlæg og halmfyr samt alt i moderne maskiner. Der er ansat 1 fast medhjælp.TRANEMARKEN 3, "ØSTERGÅRD", NR. LEM, 7861 BALLING, tlf. 07-568295.SVEND AAGE RAVN LARSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1943, søn af Magda og Bertel Ravn Larsen, Nr. Lem, gift med Marianne Nørgaard Christensen, født d. 5.-9.- 1949, datter af Herdis og Aage Nørgaard Christensen, Vejby.M.L. har været på Gerlev Idrætshøjskole samt på Thestrup Sygeplejeskole.S.AA.R.L. har været på GerlevIdrætshøjskole samt på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1974 efter sin far Bertel Ravn Larsen, Nr. Lem, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 348.900. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 5 ha. og der er ca. 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret 1978, kostald opført 1910 og ombygget til grise 1976, svinestald opført 1910 og ombygget 1980, lade opført 1910, kostald og roehus 1974 samt kornsilo og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med 30 årskøer, 12 kalvekvier, 20 småkvier, 35 fedetyre, alle af racen RDM. Der produceres desuden ca. 600 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.UDMARKEN 3, "VEJBY MINKFARM", VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-561337. NIELS KRISTIAN JENEN, minkfarmer, født d. 9.-11.-1926, søn af Andrea og Jens Kristian Jensen, Volling, gift med Inger Jensen, født d. 27.-12.-1933, datter af Else og Jens Peter Jensen, Vejby.N.K.J. overtog gården d. 12.-10.-1952 fra Haubert Nørreskov, Vejby.Matr. nr. 13æ m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 14,8 ha., heraf tilkøbt 10,8 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret flere gange og tilbygget 1968, stald og lade opført 1958 og ombygget til svinestald og pelseri 1978, maskinhus opført 1982, garage og drivhus 1965 samt 11 stk. 2-rækkers minkhaller og 2 stk. 3-rækkers minkhaller og staklade. Gården drives med en minkproduktion, bestående af 1.200 avlstæver og ca. 5.000 hvalpe. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor samt de nødvendige maskiner til minkfarmens drift. Der er ansat 1 fast medhjælp.



UDSIGTEN 2, "LIHME VESTERGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560045.KNUD B3ERRE, gårdejer, født d. 6.-8.-1942, søn af Signe og Kristian Bjerre, Nr. Nissum, gift med Birte Vestergaard, født d. 25.-11.-1945, datter af Anna og Holger Vestergaard, Fabjerg.B.B. er kontoruddannet.K.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Helga Hauskov Olsen,
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Holstebro.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 790.600. Areal 64 ha., heraf tilkøbt ca. 30 ha. fra nabogården "Anæsgård", Sønderhede 2, Lihme. Der er ca. 17 ha. i forpagtning og der er ca. 2 ha. eng udlagt i græs.Stuehuset er ca. 200 år gammelt og restaureret flere gange, udhusene er opført efter brand 1964 med kostald, svinestald og lade, gylleanlæg opført 1969, svinestald 1973, maskinhus 1978 og gastæt silo 1979. Gården drives med en svineproduktion bestående af 70 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af ærter, raps og græsfrø. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, halmfyr samt alt i moderne landbrugsmaskiner. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

skole. Han er nu landbrugsvikar og chauffør, han eningen og landbrugsvikarklubben. Han overtog

UDSIGTEN 5, "HH KINGSHORN ARABIANS", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560449.PER HEDE CHRISTENSEN, landmand, født d. 30.-8.-1959, søn af Eva og Gustav Christensen, Lem, gift med Sonja Hammer Nielsen, født d. 12.-5.-1962, datter af Grethe og Alfred Nielsen, Lihme.S.H.C. er hotelmedhjælper.P.H.C. har været på Kongensgård og Hammerum Landbrugser i bestyrelsen for husmandsforgården d. 1.-2.-1985 fra ViktorMølgaard.Matr. nr. Iz m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 112.200. Areal 13 ha. Der er forpagtet ca. 14 ha.Stuehuset er opført 1908 og moderniseret 1978, kostald og lade opført 1908, ombygget til heste 1985, svinehus opført 1908 og ombygget til fedekvæg 1988, maskinhus og staklade opført 1987. Gården drives som hestestutteri med 5 avlshopper, 2 avlshingste + ungdyr. Desuden er der 13 fedekalve. Planteavlen består af havre og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



UDSIGTEN 12, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560106.LEIF TOFT, husmand, født d. 31.-3.-1930, søn af Jenny og Evald Toft, Kjeldbjerg, gift med Jensine Bjørndal Børsting, født d. 18.-12.1940, datter af Maja og Emil Børsting, Glynge.L.T. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 18.-11.-1959 fra Jutta Poulsen, Lihme.Matr. nr. lab m.fl. Ejendomsskyld 

-366-

1.150.000. Grundskyld 135.700. Areal 11,9 ha. Der er ca. 11 ha. i forpagtning, 1 ha. er gi. mergelgrave og krat.Stuehuset er opført 1929 og gennem restaureret flere gange sidst i 1985, stald opført 1909, ombygget og udvidet 1960, gi. stuehus ombygget til lade 1929, svine- stald opført 1977 og maskinhus 1965. Gården drives med en svineproduktion, bestående af 25 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.skyld 1.150.000. Grundskyld 142.100. Areal 20,5

UGLKÆRET 8, "UGLKÆRGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561163.MADS SØRENSEN VESTER, gårdejer, født d. 30.-3.-1927, søn af Agnes og Kristian Vester, Øster Assels, gift med Ingrid Smed Andersen, født d. 4.-11.-1932, datter af Petra og Aksel Andersen, Nr. Dråby.M.S.V. overtog gården i juli 1959 fra Jens Aage Bech, Møl- drup.Matr. nr. 28b m.fl. Ejendomsha., heraf tilkøbt ca. 4 ha. Der er1,5 ha. udlagt i græs.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973, kostald opført 1966 og ombygget til grise 1978, sostald opført 1960, østerhus ombygget til svinestald 1960, lade opført ca. 1900 og staklade 1910. Gården drives med en svineproduktion bestående af 70 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af fremavlskorn og byg. Der findes 2 traktorer og de nødvendige maskiner til gårdens drift, den drives uden fremmed arbejdskraft.VADUMVEJ 12, VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560335.TAGE MILTERSEN, landmand, født d. 12.-10.-1927, søn af Kirstine og Jens Tannerup, Egebjerg, gift med Elly Ruth Nørgård, født d. 15.-2.-1934, datter af Meta og Kristian Nørgård, Ejsing.E.R.M. har i 10 år været hjemmehjælper ved Spøttrup Kommune. T.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d.



-W-20.-4.-1954 fra Kristian Hansen. Gården er udstykket 1936 fra Møllegården i Vadum. Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 92.400. Areal 8,65 ha.Stuehuset er opført 1936 og gennemrestaureret 1971, kostald og lade opført 1936, ombygget til kostald 1962, lade opført 1962, maskinhus 1955 og 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 12 årskøer, 4 kalvekvier, 10 ung- og småkvier, 10 fedetyre og kalve, alle af racen SDM. Desuden er der 2 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 3 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.VADUMVE3 14, "H03ENBORG", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 560140.EILIF POULSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1917, søn af Mette og Poul Poulsen, Vadum, gift med Karen Eising, født d. 15.-7.-1927, datter af Katrine og Kristian Eising, Næstild.K.P. har været på Vallekilde Højskole.E.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1953 efter sin far, Poul-Poulsen, Vadum, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 161.600. Areal 14,6 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1963 og 1966, kostald og lade opført 1907, tilbygget 1927, maskinhus opført 1931, svinehus og hestestald 1953 samt maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.VADUMVE3 22, "STENGÅRD", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07-560015.SVEND CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1922, søn af Marie og Mads Christensen, Vadum.S.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra sin far, Mads Christensen. 1926 var gården på 86 tdr. land, der er blevet frasolgt jord i 1935 og i 1944 blev der frasolgt 42 tdr. land til 2 naboejendomme samt tillægsjord til en tredie.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 207.000. Areal 18,6 ha.Stuehuset er opført 1920, kostald restaureret efter brand i 1944, svinestald opført ca. 1900 og restaureret 1965, lade opført 1944 og maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og sprøjtning. VADUMVE3 24, "SØBORGAARD", VADUM, 7861 BALLING, tlf. 07- 561335.THORKILD ROBERT BRIXEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1941, søn af Kirstine og Åge Brixen, Mollerup, gift med Ingrid Marie Thomsen, født d. 18.-7.-1941, datter af Sigrid og Svend Åge Thomsen, Breum.I.M.B. er kontoruddannet på slagteriet i Skive.



-368-T.R.B. har været Asmildkloster Landbrugsskole, han er kasserer for Vadum-Spøttrup Pumpelaug. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Laust Iversen, Skive.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 486.100. Areal 49 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha. Der er forpagtet ca. 17 ha. og der er ca. 1 ha. skov og ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1872 og moderniseret 1978, kostald ombygget og udvidet til 3 rækker kreaturer 1962, svine- og hestestald opført 1952, ny svinestald 1968 og 1979, lade opført 1872 og udvidet 1962, maskinhus opført 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med 70 årskøer, 25 kalvekvier, 35 ung- og småkvier, 30 fedetyre og kalve, alle af racen SDM. Desuden er der 40 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården, og der er 3 heste. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges delsvis fremmed arbejdskraft.VADUMVEJ 29, "SØVANG", SPØT- TRUP, 7861 BALLING, tlf. 07- 561221.CHRISTIAN MUSGÄRD, gårdejer, født d. 1.-4.-1942, søn af Lilly og Vagn Musgård, Hjerk, gift med Eva Rasmussen, født d. 17.-5.-1944, datter af Margrethe og Jacob Rasmussen, Vile.E.M. er laborant i Skive.C.M. er beskæftiget som værkstedslærer på teknisk skole i Skive. Han overtog gården i 1965 fra Peder Iversen.Matr. nr. 24a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 224.700. Areal 37 ha., heraf ca. 8 ha. strandeng.Stuehuset er opført omkr. 1850, senere udvidet 2 gange og sidst restaureret i 1978. De gamle udbygninger er opført ca. 1850, kostalden forandret 1957 og ny kostald opført 1970 samt spaltestald 1975. Gården drives med planteavl. Salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg. I 1982 opførtes en vindmølle, som forsyner ejendommen med el til lys og varme. VEJBYVAD 5, VEJBY, 7861 BALLING, tlf. 07-566016.MOGENS HØSTGAARD JENSEN, gårdejer, omtales under Engvej 30, Vejby.M.H.J. overtog gården d. 1.-7.- 1985 fra Johanne og Svend Hes- sellund Jeppesen, Vejby.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 365.000. Areal 20 ha. Der er 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1870, svinestald og garage 1978. Gårdendrives med en svineproduktion på ca. 1.200 SPF-slagtesvin årligt. Planteavlen omtales under Engvej 30, da gårdene drives sammen. Der findes fodersilo, da grisene fodres med færdig foder. Maskinstation bruges til høst. 



VESTER BALLINGVEJ 2, "GUNNARS HAVE", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564258.SIGFRED REGHNAGEL KRISTENSEN, landmand, født d. 9.-3.-1941, søn af Sofie og Karl Kristensen, Hegnsvig, gift med Ina Bertelsen, født d. 18.-6.-1948, datter af Gudrun og Vagn Bertelsen, Brøndum. I.K. er fysioterapeut.S.R.K. har været dansk mester i atletik i følgende discipliner: 20 km., 10 km. og i terrænløb i årene 1966-1970. Han er medejer 
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af I/S GSG-Mink. Han overtog gården d. 1.-12.-1984 fra Niels Ole Christensen, Balling.Matr. nr. 4j m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 159.500. Areal 11,5 ha. Der er forpagtet 25 ha. samt bygninger på Smedegården i Brøndum. Der er 3 ha. skov og eng.Stuehuset er fra før 1900, svinestald opført 1964 og udvidet 1969, lade og maskinhus er fra før 1900. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, grisene opfedes på gården. Planteproduktionen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, silo til 500 tdr. og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft. VESTER BALLINGVEJ 7, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07- 564274.PETER JACOBSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1940, søn af Marie og Kristian Jacobsen, Lihme, gift med Mary Kirstine Madsen, født d. 4.-7.-1942, datter af Agnes og Eskild Madsen, Hvidbjerg.P.J. overtog gården d. 31.-5.-1963 fra Niels Laigaard, Sdr. Rind. Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Areal 18 ha., heraf til-købt 10 ha. Der er forpagtet 10 ha. og 8 ha. er eng udlagt i græs. Stuehuset er opført 1912, ko- og svinestald ligeledes 1912, ombygget og udvidet flere gange, lade opført 1968 og tilbygget 1975. Gården drives med en kvægproduktion, bestående af 43 årskøer, 20 løbekvier, 30 småkvier og 25 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, 2 køresiloer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTER BALLINGVEJ 8, "BILGRAV", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564159.MARTIN HØSTÅRD MØLLER, landmand, født d. 10.-8.-1958, søn af Ellen og Knud H. Møller, Nittrupgård, gift med Tina Johnsen, født d. 29.-11.-1961, datter af Aase og Kurt Johnsen, Brønshøj.T.J. er regnskabsassistent.



-370-M.H.M. overtog gården d. 1.-8.-1983 fra Holger Møller Høstgård, Balling.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 542.500. Areal 41 ha. Der er 5 ha. eng.Samtlige bygninger nedbrændte i 1880 og blev opført med stuehus, kostald, svinehus som blev ombygget i 1984, lade opført 1880 indrettet med plansilo 1985. Gården drives med en slagtesvineprodktion på ca. 1.200 stk. årligt. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 1 traktor, halmfyr, plansilo, plantørringsanlæg og nødvendige maskiner til gårdens drift samt automatisk foderanlæg.VESTER BALLINGVE3 11, "HØSTGÅRD", 7861 BALLING, tlf. 07-564517.Ejerne omtales under Grundvadvej 21, Balling.Gården blev overtage d. 1.-4.-1978 fra Karsten Primdahl, Balling.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 445.300. Areal 36 ha. Der er ca. 4 ha. eng, der er udlejet.Stuehuset er opført 1868, svinestald ligeledes 1868, svinestald 1878, ombygget 1964 samt lade opført 1927. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af ærter, raps og korn. Gården drives sammen med gården Grundvadvej 21, Balling.VESTER BALLINGVEJ 12, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07- 564653.FINN TOFT MADSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1960, søn af Ingrid og Jens Chr. Madsen, Kjeldbjerg, gift med Annette Toft Hansen, født d. 12.-10.-1962, datter af Birgit og Villy Hansen, Nr. Søby. A.f.M. er pædagogmedhjælper.F.T.M. overtog gården d. 1.-8.- 1985 fra Kresten Villadsen, Balling.Matr. nr. 6cm m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 257.300. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1843, svinestald og lade 1908, maskinhus 1970'erne samt 1 8-rækkers minkhal og gylletank opført 1987. Gården drives med en produktion på 465 minktæver. Desuden er der 100 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 siloer, portionstørreri og nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

VESTER BALLINGVE3 16, BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564452.POUL CHRISTIAN PEDERSEN, landmand, født d. 24.-8.-1949, søn af Sigrid og Søren Pedersen, Hjerm, gift med Lilly Irene Lyngesen, født d. 1.-6.-1954, datter af Ely og Erik Lyngesen, Bjergby.



-371-P.C.P. overtog gården d. 1.-11.-1978 fra Ida og Åge Pedersen, Balling.Matr. nr. 10c m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 281.300. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Der er forpagtet 16 ha. og der er 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1949, kostald og svinestald 1949, ombygget til småkalve og kvier 1979, ny kostald opført 1979, maskinhus 1982 og foderhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 25 kalvekvier, 15 kviekalve, 28 slagtekalve og 10 småkalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til ensilering, roeoptagning og høst.VESTERGADE 16B, "HEDEGÅRD", BALLING, 7861 BALLING, tlf. 07-564198.AAGE BØNDING, gårdejer, født d. 17.-3.-1937, søn af Bodil og Harald Bønding, Dølby, gift med Karen Hedegård, født d. 17.-3.- 1943, datter af Tinne og Knud Hedegård, Balling.K.M.B. er damefrisør med forretning i Balling.AA.B. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin svigerfar, Knud Hedegård, nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje fra omkr. 1850.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 563.300. Areal 32 ha., der er frasolgt 5 ha. til industrigrunde og der er tilkøbt 3 ha. 33 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1984, kostald ombygget til grise 1978, svinehus opført 1981, maskinhus 1982, halmhus med halmfyr 1979 og svinehus 1988. Gården drives med en svineproduktion, bestående af 150 SPF-årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTERGADE 18, "TOFTGÅRD", 7861 BALLING, tlf. 07-564078. EJVIND TOFTGAARD, gårdejer, født d. 8.-9.-1932, søn af Marie og Peder Toftgaard, Balling, gift med Inger Højholdt, født d. 17.-2.1942, datter af Marie og Rasmus Højholdt, Auning.I.T. er hjemmesyerske.E.T. er greenkeaper på golfbanen i Skive. Han overtog gården i 1962 fra sin far, Peder Toftgaard, Balling. Gården har været i slægtens eje siden 1846.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 488.200. Areal 22 ha., heraf frasolgt 4 ha. til industrigrunde.Stuehuset er opført 1765, kostald 1899 ombygget til vaskerum og værksted i 1970'erne, lade opført 1800, ko- og svinestald 1964 og ombygget til fedesvin 1976, lade med halmfyr opført 1982 samt maskinhus omkr. 1950. Gården drives med en slagtesvineproduktion mellem 800 og 900 stk. årligt. Desuden er der 5 får og 1 vædder. Planteavlen består af raps, ærter og rajgræs. Der findes 2 traktorer, plansilo, plantørringsanlæg og halmfyr samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og staldgødning.



VESTER HÆRUP STRANDVEJ 16, "SØNDERHEDEGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560060. VAGN SVENNINGSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1934, søn af Kirstine og Kristian Svenningsen, Junget, gift med Stinne Iversen, født d. 20.-5.-1930, datter af Johanne og Anton Iversen.S.S. er hjemmesygeplejerske.V.S. har været på Vallekilde Højskole og Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i dag vurderingsmand og overtog gården d. 1.-6.-1959
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fra Anders B. Jensen, Skive.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 183.700. Areal 13,4 ha.Stuehuset er opført ca. 1900, ko- og svinestald og lade 1920, svinestald 1970. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner tilgårdens drift. VESTER HÆRUP STRANDVEJ 17, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560383.OLE JEPPESEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1951, søn af Margrethe og Tormod Jeppesen, Lihme, gift med Ketty Riis, født d. 30.-1.1955, datter af Herdis Riis, Balling.K.J. er sygeplejerske.O.J. er handelsuddannet og har arbejdet som bogholder i 8 år. Han overtog gården d. 1.-10.-1978 fra sin far, Tormod Jeppsen, Lihme. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1890. Matr. nr. 4k m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 136.400. A-real 16 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 8 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1890, stald 1890, stald 1914, ombygget til kreaturer 1980, lade opført 1958, ombygget til spaltestald 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 10 kalvekvier, 10 ung- og småkvier samt 10 fedetyre, af racerne RDM og SDM. Planteavlen består af ærter og korn. Der findes 2 traktorer, silo, proprionssyreanlæg til korn samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst og ensilering.VESTER HÆRUP STRANDVEJ 19, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07560218.OLE OLESEN, husmand, født d. 12.-7.-1918, søn af Kirsten Marie og Mikkel Kristian Olesen, Lihme, gift med Lilli Iversen, født d. 31.-12.-1931, datter af Astrid og Laurits Iversen, Jerlev.L.O. har siden 1976 dagligt ført



-373- dagbog over temperatur og vejr.O.O. har været på Uldum Højskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1951 fra sin mor, Kirsten Marie Olesen, Lihme.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 111.200. Areal 8,7 ha.Stuehuset er over 200 år gammelt, blev restaureret 1967 og 1987, stald opført 1870 og restaureret 1953, lade opført 1922. Gården drives udelukkende med planteproduktion, bestående af raps og byg. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.VESTER HÆRUP STRANDVEJ 23, "TOFTGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560014.INGEMANN JENSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1922, søn af Marie og Andreas Jensen, Ryde, gift med Anna Christiansen, født d. 5.-5.1922, datter af Marie og Marinus Christiansen, Trabjerg.I.J. har siden 1966 været medlem af Lihme Sogneråd og senere Spøttrup Kommunalbestyrelse, valgt af Venstre, han har desuden været medlem af Viborg Amtsråd fra 1978-1982. Han overtog gården d. 11.-6.-1954 fra Jens Madsen, Vester Hærup. Gården blev købt fri fra KåsHovedgård i 1789 til en pris af 450 rdl., den var da på ca. 60 tdr. land.Matr. nr. la Sønderhede. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 210.500. Areal 16 ha. Stuehuset er opført ca. 1868, udhusene er opført efter brand i 1936 med følgende bygninger: kostald, lade og svinehus. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VESTER HÆRUP STRANDVEJ 25, "VESTER HÆRUP", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560073. JENS MADSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1922, søn af Marie og Kresten Madsen, Vejby, gift med Mette Overgaard, født d. 13.-1.- 1922, datter af Marie og Jørgen Overgaard, Lihme.J.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1954 fra sin svigerfar, Jørgen Overgaard, Lihme.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 665.000. Areal 56,5 ha., heraf tilkøbt 30 ha. 1963-1975 blev der frasolgt 11,5 ha. til sommerhusgrunde. Stuehuset er opført 1873, kostald restaureret 1967, svinehus restaureret 1966, lade opført 1873, maskinhus og garage 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion, bestående af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, portionstørreri, silo og plantørringsanlæg samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft.



VIGEN 1, "HÅSUMGÅRD", HÅSUM, 7861 BALLING, tlf. 07-566269. ANDERS NØRGÅRD NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1943, søn af Johanne og Albert Nielsen, Roslev, gift med Margit Vester- gaard, født d. 27.-4.-1943, datter af Johanne og Kristian Vestergaard, Skive.A.N.N. er handelsmand. Han overtog gården d. 1.-12.-1975 fra Bennet Nielsen, Hvidbjerg.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 
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800.000. Grundskyld 85.000. Areal 11,7 ha.Stuehuset er opført 1985, garagen er opført på gammel stuehusgrund i 1986, kostald opført ca. 1900 og ombygget 1950, rundbuehal opført 1976 og maskinhus ca. 1900. Gården drives som alsidigt landbrug med en kødkvægsbesætning bestående af 10 am- mekøer, 12 kvier og 8 tyre. Desuden produceres der ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, gylletank samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst. VILDMOSEN 2, "HØRBYSMINDE", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561129.MAGNE PLOUGMANN, husmand, født d. 12.-4.-1937, søn af Lisbeth og Kristen Plougmann, Rødding.M.P. overtog gården d. 31.-12.-1968 fra sin mor, Lisbeth Plougmann, Rødding. Gården har været i slægtens eje siden 1873.Matr. nr. 13b m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 98.600. Areal 10,3 ha. Der er 1,5 ha. plantage.Stuehuset er opført 1903, stald og lade 1903, ombygget til kreaturer og tilbygget 1930, hønsehus opført ca. 1930. Gården drives med en kvægproduktion, bestående af 14 årskøer, 6 kalvekvier, 8 ung- og småkvier samt 8 fedetyre, alle krydsningsdyr af Jersey og RDM. Der findes 2 traktorer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VILDMOSEN 4, "BAKKEGÅRDEN", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561547.MAGNUS KRISTENSEN, landmand, født d. 4.-7.-1954, søn af Inga og Jens Kristensen, Balling, gift med Lilian Mikkelsen, født d. 3.-6.-1954, datter af Evy og Børge Mikkelsen, Skive.L.K. er sygeplejerske.M.K. overtog gården i august 1977 fra Ivar Stamp, Rødding. Matr. nr. 4ok m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 233.300.Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 7 ha. og der er 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret flere gange, sidst i 1986, kostald



-375-opført ca. 1925 og ombygget til svinestald 1975, lade opført 1925, svinestald 1975, lade ombygget til grise 1977, svinestald 1978, halmlade 1979, svinestald 1980 og 2 maskinhuse 1982. Gården drives med en svineproduktion, bestående af 60 SPF-årssø- er, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives som familiebrug uden fremmed arbejdskraft.VILDMOSEN 5, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561184.KRESTEN HALD ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1934, søn af Hansine og Karl Andersen, Karby, gift med Bodil Primdahl, født d. 1.-8.-1940, datter af Marie og Peder Primdahl, Rødding. K.H.A. har været på Viby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Johannes Laursen, Rødding.Matr. nr. 37a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 391.000. Areal 39,4 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1905 og gen- nemrestaureret 1975, udhusene nedbrændte i 1950 og blev genopført på samme sokkel med kostald, lade, hestestald, kostald opført 1971 og tilbygget 1975, maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 40 årskøer, 20 kalvekvier, 35 ung- og småkvier og 20 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer, genvindingsanlæg for varme til stuehuset fra kostalden, samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af arbejdet. VILDMOSEN 8, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-56176.BJARNE AGERHOLM, flybrandmand, født d. 20.-5.-1964, søn af Jonny og Peder Agerholm, Skive, bor sammen med Pia Lide- gaard, født d. 7.-9.-1965, datter af Niels Lidegaard, Hem.P.L. er ansat på Balling Plejehjem.B.A. er brandmand på Flyvestation Karup. Han overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Eli Fredskilde.Matr. nr. 36a. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 42.800. Areal ca. 2 ha.Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret 1976, desuden er der værksted og garage. Gården drives udelukkende som fritidslandbrug med planteavl bestående af raps og havre. Der bruges maskinstation til høstarbejdet.



-376-VILDMOSEN 9, "EJSTRUPLUND", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561130.GUNNAR MADSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1936, søn af Esther og Bernhard Madsen, Lem, gift med Anna Krejberg, født d. 19.-1.-1937, datter af Margrethe og Frits Krejberg, Krejbjerg. G.M. er i bestyrelsen for Jutland Slagterierne og formand for Svineproduktionsudvalget for Skive-Viborg området samt i kredsledelsen for DLG. Han overtog gården d. 12.-3.-1960 fra Henry Madsen, Lem.Matr. nr. 38a m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 431.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 27 ha., det tilkøbte jord er 4 naboejendomme. Der er ca. 4 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1959 og tilbygget 1973, avlsbygningerne er opført efter brand i 1973/74, driften blev efter branden lagt om fra kvæg til svinebrug, der blev bygget 3 svinestalde og lade samt maskinhus i 1982. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetæsker, gylletank, gastæt silo, genvindsanlæg for varme, stuehuset opvarmes fra slagtesvinestalden. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VILDMOSEN 10, RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561324. ARNE RAVN THOMSEN, søn af Hanna og Peder Thomsen, bor sammen med Mai Mortensen, datter af Gurli Balling Engelsen og Ivar Mortensen.M.M. er konstruktions tekniker. A.R.T. er salgskonsulent.De 2 nævnte har lejet gården af læge Hans martin Johnsen.Matr. nr. Ib Vejby. Areal 11 ha. Gården drives som stutteri, kal-det Salling Arabians, som er et stutteri med renavlede ox arabere. Stutteriets hingst står også til avlstjeneste for fremmede hopper. Med til stutteriet hører en mindre avlsbesætning af Shopshire får, med salg af lam både til avl og kødproduktion.VOLLINGVEJ 18, "VESTERGÅRD", 7861 BALLING, tlf. 07-564121. PEDER HALD VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 25.-7.-1948, søn af Mary og Marius Kristian Vestergård, Balling, gift med Bodil Pedersen, født d. 13.-5.-1950, datter af Valborg og Ejvind Johannes Pedersen, Lem.B.V. er overassistent i Spøttrup Kommune.P.H.V. overtog gården d. 1.-8.-1971 fra sin far, Marius Kristian Vestergård.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 292.100. Areal 25 ha.



-377-Stuehuset er opført 18160 og restaureret 1975, stald og lade opført 1956, stald 1972, stald 1978, maskinhus 1975 og gastæt silo 1983. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på ca. 4.600 årligt. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 1 traktor, gylletank, gastæt silo og genvindingsanlæg for varme.VOLSHEDEN 3, "KORSBÆKGÅRD", RØDDING, 7861 BALLING, tlf. 07-561421. KRISTIAN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 6.-5.-1945, søn af Dorthe og Poul Ve- stergaard, Oddense, gift med Hanne Drejer Jensen, født d. 15.-4.-1946, datter af Else og Jens Peter Jensen, Vejby.H.V. er hjemmesygeplejerske ved Spøttrup Kommune.K.V. er agronom. Han overtog gården d. 15.-11.-1974 fra Anders Jørgensen, Måbjerg. Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 737.500. Areal 67,3 ha., heraf tilkøbt 42,4 ha. fra 2 naboejendomme, Vildmosegård og Hellerupgård. Der er 5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1937, udhusene er opført efter brand i 1952 med svinestald, kostald og lade samt ungdyrstald i 1977. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer af racen Simmentaler samt 60 fedekalve. Planteavlen består af ærter, raps, hestebønner, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, portionstørreri, halmfyr og nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.VOLSHEDEN 10, "VOLSHEDE- GÅRD", SPØTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-561156.SVEND AAGE SKRIVER VILLAD- SEN, født d. 30.-8.-1927, søn af Maren og Jens Villadsen, gift med Ester Nørholm, født d. 6.-6.- 1936, datter af Eli og Christian Nørholm.E.N.V. er lærer.S.AA.S.V. overtog gården d. 1.-3.- 1965 fra sin mor, Maren Skriver Villadsen.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36,2 ha.Stuehuset er opført 1910, kostald 1965, lade 1966, maskinhus 1946, svinehus 1928, resten fra 1915. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer af blandet race + 75 stk. ungkvæg. Der findes 3 traktorer og gylletank. Der er ansat 1 fast medhjælp.ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 15, "SINDINGGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560496. JENS PEDER SØRENSEN, landmand, født d. 27.-5.-1944, søn af Dorthe og Johannes Sørensen, Rødding, gift med Ellen Kristensen, født d. 30.-11.-1945, datter af Karen og Jens Kristensen, Lihme.E.S. er kontorassistent.J.P.S. er formand på lageret ved Roslev Huse. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra sine svigerforældre, Karen og Jens Kristensen, Lihme. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1890.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 651.800. Areal 52 ha., heraf tilkøbt ca. 17 ha. fra 2 naboejendomme.



-378-Stuehuset er opført 1954, kostald, svinestald, lade og maskinhus er ligeledes opført 1954. Gården drives med en slagtesvineproduktion. Planteavlen består af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 19, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07- 560067.NIELS FREDERIKSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1921,søn af Magda og Niels Nielsen, Lem, gift med Karen Marie Sørensen, født d. 4.-11.-1925, datter af Mitte og Johannes Sørensen, Lihme. N.F.N. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin svigerfar, Johannes Sørensen, Lihme. Gården har været i slægtens eje fra ca. 1860.Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 182.700. Areal 13,8 ha.Stuehuset er opført 1908, kostald 1909 og ombygget til grise 1984, lade opført 1909 og tilbygget 1955, maskinhus og garage opført 1909. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, siloer, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst. ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 21, "TOPHØJGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560161. AAGE PINNERUP, gårdejer, født d. 29.-10.-1940, søn af Anna og Frederik Pinnerup, Lem, gift med Else Larsen Jensen, født d. 22.-7.1942, datter af Stinne og Laurits Larsen Jensen, Lihme.AA.P. har været på St. Restrup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra Hagbert Lassen, Skive.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 515.800. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt ca. 17 ha.Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret sidst 1975, kostald opført 1914 ombygget til svinehus 1973, lade opført 1971, kostald og svinehus 1973, maskinhus 1975, svinestald 1978, ensilagehus 1981 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 44 årskøer, 24 kalvekvier, 24 ung- og småkvier, 30 fedetyre, alle af racen SDM. Desuden er der 35 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Gården har eget rugeri samt 35 avlsfasaner. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, siloer samt alt i moderne landbrugsmaskiner. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 22, "LIHMEGÅRD", Limhe, 7861 BALLING, tlf. 07560357.OLE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1957, søn af Rigmor og Aage Kristensen, Harre, gift med Bente Vestergaard, født d. 29.-5.- 1954, datter af Signe Marie og Johannes Vestergaard, Tulstrup- gård.B.K. er kommuneassistent ved Spøttrup Kommune, hun har været på Asmildkloster Landbrugsskole.
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O.K. er udlært tømrer og har været på Lægårdens Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra Otto Georg Jensen, Lihme. Gården har været i slægtens eje siden 1738.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 550.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 13 ha. ved jordfordeling. Der er forpagtet 12 ha. og der er 1 ha. skov. Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret 1979, kostald ombygget og udvidet 1982, svinestald ombygget til ungkreaturer 1982, maskinhus opført 1977 og lade 1881. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 48 årskøer, 25 kalvekvier, 40 ung- og småkvier, 27 fedetyre og kalve, alle af racen SDM. Desuden er der 2 varmblodsheste. Planteavlen består af byg. Der findes 2 traktorer, gylletank silo til 700 tdr., genvindingsanlæg og de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft. ØSTER HÆRUP STRANDVEJ 26, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560006.LAURITS LARSEN JENSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1904, søn af Maren og Jens Larsen Jensen, Lihme, gift med Kristine Kristensen Gedde, født d. 19.-2.-1914, datter af Tyra og Jens Gedde, Vendal.L.J. har i 24 år været medlem af Sognerådet i Lihme, de 12 år som formand, desuden i slagte-riets bestyrelse i 16 år og formand for Lem-Vejby-Lihme Sparekasse i ca. 25 år. Han overtog gården d. 1.-4.-1939 fra sin far, Jens Larsen Jensen, Lihme, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje fra omkr. 1850. Matr. nr. 5d m.fl. Ejensomsskyld 320.000. Areal 1,5 ha., frasolgt 12 ha. d. 1.-4.- 1976.Stuehuset er opført 1915, lade 1905, ko- og svinestald 1947 og garage 1959. Gården drives som fritidslandbrug. 



ÅBAKKEN 4, "HESTHAVE", SPOTTRUP, 7861 BALLING, tlf. 07-563014.KNUD DYHRBERG, gårdejer, født d. 18.-12.-1941, søn af Astrid og Johan Dyhrberg Jensen, Balling, gift med Martha Mousten, født d. 3.-10.-1944, datter af Mette og Johannes Mousten, Krejbjerg. K.D. overtog gården d. 1.-5.-1976 fra sin far, Johan Dyhrberg Jensen, Balling.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 
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3.100.000. Areal 70 ha. Der er 15 ha. eng og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1750, udhusene er opført efter brand 1914 med følgende bygninger: lade, kostald, svinestald og maskinhus, i 1976 blev der opført svinestald, maskinhus, spaltestald til ungdyr samt siloanlæg. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 50 årskøer, 20 kalvekvier, 40 ung- og småkvier samt 25 fedetyre, alle af racen SDM. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn, køresilo, genvindsanlæg for varmt vand samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 fodermester.ÅBAKKEN 10, "BAUNHØJGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563057.JØRGEN AGGERHOLM, gårdejer, født d. 3.-8.-1930, søn af Johanne Kirstine og Martin Kristian Jensen, Øster Jølby, gift med Kirsten Bensgaard Hansen, født d. 4.-9.-1935, datter af Anna Marie og Søren Hansen, Nykøbing. J.A. overtog gården d. 6.-4.-1956 fra Hans Kristian Wulf.Matr. nr. 4t m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 467.700. Areal 47 ha. Der er 8 ha. skov.Stuehuset er opført 1913, kostald 1913 og udvidet og tilbygget 1965, hestestald og brændehus ombygget 1958 til svinestald, lade opført 1913 samt gastæt silo 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Desuden er der 20 stk. fedekvæg af blandet race. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer samt de nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.ÅBAKKEN 20, "NØRGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07563006.VAGN VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 19.-11.-1948, søn af Kirsten og Jacob Vestergård, Krejbjerg.V.V. overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin far, Jacob Vestergård. Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 850.000. A- real 69,4 ha. Der er 3 ha. skov. Stuehuset er opført 1911 og re-



-381- staureret 1980, kostald opført 1956, nedbrændt 1964 og genopført som ristestald , 2 svinehuse opført 1965 og maskinhus. Gården drives med en kvægbesætning bestående af 42 årskøer, 21 kalvekvier, 20 småkvier, alle af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, portionstørreri samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives med løs medhjælp og maskinstation.Abakken 22, "gedholm", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07563034.JENS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1935, søn af Marie og Karl Rasmussen, Roslev, gift med Sofie Fodgaard, født d. 5.-3.-1936, datter af Inger og Asbjørn Fodgaard, Hjerk.J.R. overtog gården d. 28.-6.-1961 fra Agnethe og Marinus Jensen, Krejbjerg.Matr. nr. 32a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 258.500. A- real 21 ha. Der er forpagtet 5 Foto: Kastrup Luftfoto.ha. og der er 4 ha. lyng og fyr i vild natur.Stuehuset er opført 1883 og restaureret 1970 og 1975, kostald opført 1965, udvidet og tilbygget 1974, 1975 og 1978, lade opført 1975, staklade 1970, gylletanke 1974 og 1982 samt køresilo 1983. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 40 årskøer, 20 kalvekvier, 20 ungkvier samt tyrekalve, der opfedes på gården, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, genvindingsanlæg for varme, stuehuset opvarmes fra kostalden. Gården drives som familiebrug, der bruges en del maskinstation.ÅBAKKEN 24, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563115. ANDERS KRISTIANSEN, landmand, født d. 9.-5.-1924, søn af Marie og Emil Kristiansen, Junget, gift med Agnes Sørensen, født d. 8.-3.-1935, datter af Anna og Andreas Sørensen, Krejbjerg. A.K. er deltids ansat i en slagterbutik i Balling.A.K. overtog gården d. 1.-11.-1957 fra sin svigerfar, Andreas Sørensen, Krejbjerg.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 132.400. Areal 9,9 ha. Der er 1,7 ha. eng.Stuehuset er opført 1948 og tilbygget 1976, stald opført 1948, udvidet og tilbygget 1962 og 1972, lade opført 1948 og garage 1967. Gården drives med en svineproduktion bestående af 30 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.



ÅBAKKEN 33, "SKREVSGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563018.JOHANNES MOUSTEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1917, søn af Else og Laust Mousten, Krejbjerg, gift med Mette Kristensen, født d. 4.-3.-1918, datter af Martha og Magnus Kristensen, Sdr. Andrup. J.M. har været medlem af Krejbjerg Sogneråd i 8 år. Han overtog gården d. 1.-4.-1942 fra sin far, Laust Mousten, Krejbjerg, nuværende ejer er 6. generation 
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på gården, der har været i slægtens eje siden 1765.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 473.300. Areal 49 ha. Der er 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1834, udhusene nedbrændte i 1883 og blev genopført 1884 med kostald, svinestald og lade, desuden er der maskinhus fra 1981. Gården drives med en svineproduktion samt planteavl bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørreri, gennemblæsningssilo og nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives med løs hjælp til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

Abakken 35, "Nørgård", KREJBJEG, 7861 BALLING, tlf. 07563001.ESPER OG LAUST NØRGAARD, gårdejere.E.N. er født d. 2.-9.-1926, søn af Bernhardine og og Laust Nørgaard, gift med Anna Nielsen, født d. 18.-5.-1922, datter af Kirstine og Niels Nielsen, Yttrup. L.N. født d. 25.-11.-1953, søn af Anna og Esper Nørgaard, Krejbjerg.E.N. har en årrække haft ornecentral i Hjerk, han er formand for Husmandsforeningen Fremad. Han overtog gården i 1957 fra søskendeparret Markus og Margrethe Nørgaard, i 1979 overtog sønnen, L.N., halvdelen af gården. Nuværende ejere er 10. generation på gården.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 167.900. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er 1 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1896, lade opført 1889, kostald 1931 udbygget og tilbygget 1972, spaltestald opført 1975, ny fare- og fravænningsstald 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 23 årskøer + opdræt af racerne DRK og SDM. Desuden er der 75 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Planteproduktionen består af raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg, plantørringsanlæg og nødvendige maskiner til gårdens drift. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.



ÅBAKKEN 42, "ØSTERGÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563038.SVEND AAGE BAK, gårdejer, født d. 8.-6.-1941, søn af Astrid og Harald Bak, Krejbjerg, gift med Birgit Pedersen, født d. 7.-5.-1948, datter af Eva og Aksel Pedersen, Oddense.B.B. er kassedame.S.AA.B. overtog gården i juni 1970 fra Matilde Rasmussen. Matr. nr. 52 m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 395.700.
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Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8,6 ha. Der er forpagtet 14,5 ha. og der er 8,3 ha. skov og strand.Stuehuset er opført 1860, lade 1900, gi. kostald 1916 og ombygget til grise, garage og værksted, svinestald opført 1918, kostald 1972, spaltestald til ungkreatur og grise 1976, lade 1979, gylletanke 1972 og 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 50 årskøer, 35 fedetyre, 35 kalve, 30 løbe og kalvekvier, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 3 køresiloer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 medhjælp.ÅBAKKEN 43, "NY KREJBJERG- GÅRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563078.LAURIDS STISEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1943, søn af Mette og Erik Stisen, Roslev, gift med Mette Bach, født d. 21.-8.-1941, datter af Anna og Peter Bach, Krejbjerg.M.B. er gymnastikinstruktør.L.S. overtog gården d. 10.-10.-1965 fra Tegl Refsgård, Eskjær.Matr. nr. 53 a m.fl. Areal 25 ha. Der er 3 ha. skov og 3 ha.eng.Stuehuset er opført 1885, der er bygget svinehuse og kornopbevaringskapacitet. Gården drives med en svineproduktion bestående af 200 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 2 gylletanke, 2 gastætte siloer samt 1 vindmølle på 55 KW. Der er 1 fast medhjælp.ÅBAKKEN 45, KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563078.LAURIDS STISEN, gårdejer, omtales under Åbakaken 43, som han også ejer.L.S. overtog gården i maj 1983 fra Bent Andersen.Matr. nr.521 m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 223.000. Areal 16 ha.Der er stuehus og 2 svinehuse. Gården drives sammen med "Ny Krejbjerggård", Åbak- ken 43.ÅBAKKEN 49, "KALLUMBORG", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563008.JENS CHRISTIAN BACH, gårdejer, omtales under Åbakken 51, som han også ejer.J.C.B. overtog gården d. 1.-8.-1981 fra Magnus Præst, Krejbjerg.Matr. nr. 53 e. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 338.600. Areal 35 ha. Der er 3 ha. skov og 9 ha. eng.Stuehuset er opført i 1700-tallet og tilbygget i 1800-tallet, svinestald, kostald og



-384- lade opført 1880'erne. Gården drives sammen med "Krejbjerggård", som omtales under Åbakken 51.ÄBAKKEN 51, "KREJBJERGGÄRD", KREJBJERG, 7861 BALLING, tlf. 07-563008.JENS CHRISTIAN BACH, gårdejer, født d. 3.-3.-1944, søn af Anna og Peter Bach, Krejbjerg, gift med Hanne Godsk, født d. 1.-6.- 1948, datter af Karen og Arne Godsk, Lyby.J.C.B. har været medlem af Salling Landboforenings bestyrelse i 6 år. Han overtog gården d. 1.-7.- 1968 fra sin far, Peter Bach, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1903. Matr. nr. 54a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 574.700. Areal 63 ha. Der er 7,5 ha. skov og 16 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, sidst i 1983. Udhusene nedbrændte i 1956 og blev genopført med svinestald, kostald, lade og maskinhus, kostalden blev udvidet i 1968 og igen i 1973. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 55 årskøer, 22 kalvekvier, 25 ungkvier, 23 småkvier samt 25 fedetyre, alle af racen SDM. Planteproduktionen består af ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, halmfyr, siloer samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 fast medhjælp.

1.150.000. Grundskyld 346.000. Areal 31 ha., Vollingvej 13.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret 1985,

ÅGADE 38, "VISHOLM", RAMSING, 7861 BALLING, tlf. 07- 566386.SVEND NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1954, søn af Petra og Søren Nielsen, Skive, gift med Anny Johanne Husted Albertsen, født d. 17.-7.-1957, datter af Selma og Karl Emil Albertsen, Balling.S.N. overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Niels Jakobsen, Ramsing. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld heraf tilkøbt 13 ha. beliggendekostald opført 1920 og ombygget 1982, foderhus opført 1982, kalvehus og lade 1920. Gården drives med en kvægproduktion bestående af 37 årskøer, 15 kalvekvier, 30 ung- og småkvier af blandet race,Jersey og SDM, tyrekalvene sælges som små. Der findes 3 traktorer samt nødvendige maskiner til gården drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.



ÅLBÆK STRANDVEJ 3, "NORDGÅRD", ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07-560199.KRISTIAN HALD, gårdejer, født d. 27.-11.-1918, søn af Ane Kirstine og Johan Hald, Ålbæk, gift med Estrid Agnethe Andersen, født d. 13.-1.-1918, datter af Katrine og Kresten Andersen, Vadum. K.H. døde d. 5.-5.-1978. Han overtog gården d. 25.-4.-1958 fra Harald Hald, Lihme.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 250.300. Areal Stuehuset er opført 1928, kostald, opført 1968. Jorden er udlejet.
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18,5 ha., heraf tilkøbt ca. 3 ha.svinestald og lade ligeledes 1928 og maskinhus

Foto: Kastrup Luftfoto.

ÅLBÆKVEJ 17, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560115.VAGN SØRENSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1931, søn af Jenny og Bertel Sørensen, Øster Hærup, gift med Ingrid Svenningsen, født d. 22.-7.-1940, datter af Jenny og Aage Svenningsen, Ålbæk Mølle.V.S. overtog gården d. 15.-8.-1957 fra Kirstine Larsen, Lihme.Matr. nr. 90 m.fl. Ejendomsskyld 1.430.000. Grundskyld 131.600. Areal 15,7 ha., heraf tilkøbt 8ha. Der er forpagtet ca. 8 ha.Stuehuset er opført ca. 1890, kostald moderniseret og udvidet 1963, lade opført 1966, svinestald 1976 og 1979. Gården drives med en svineproduktion bestående af 50 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til gødning.ÅLBÆKVEJ 21, "STÆRHØJ", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560125. BENT THOMASEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1934, søn af Marie og Marinus Thomasen, Herrup, gift med Mona Lisa Christenen, født d. 22.-9.-1938, datter af Gudrun og Bernhard Christensen.M.L.T. er sygehjælper.B.T. døde d. 29.-5.-1972. Han overtog gården d. 1.-7.-1963 fra Jens Christensen, Skive.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 172.500. A Foto: Kastrup Luftfoto.real 13,8 ha. Der er 3 ha. skov og agerjord i Bjergby.Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, sidst i 1970, ko- og svinestald opført 1913, lade 1930 samt østerhus med garage 1890. Jorden er udlejet.



ÅLBÆKVEJ 22, "HØJGÅRD", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560108. SVEND JOHANNES JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1928, søn af Karen og Niels Jørgensen, Sevel, gift med Inger Ebbesen, født d. 1.-9.-1925, datter af Kirstine og Laurits Ebbesen, Sevel. S.J.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1954 fra Harry Dalsgaard, Ramsing.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 160.800. Areal
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12 ha.Stuehuset er opført 1917, kostald 1917 og ombygget til grise 1986, lade opført 1917 og ombygget til grise 1969, hestestald opført 1917 og ombygget til grise 1961, før 1917 lå gården 200 m. fra vejen og blev da flyttet. Gården drives med en svineproduktion bestående af 16 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 siloer til korn, korntørringsanlæg med kold luft, silo til ensilage samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til staldgødning.

350.000. Grundskyld 54.700. Areal 3,65 ha.Stuehuset er opført 1895, lade opført ligeledes kostald 1965, maskinhus 1970 og garage

ÅLBÆKVEJ 26, "LANDLYST", LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07- 560288.VIKTOR EMANUEL STENGAARD, landmand, født d. 1.-12.-1916, søn af Kirsten og Markus Sten- gaard, Lihme, gift med Elna Gerda Jakobsen, født d. 29.-12.-1924, datter af Marie og Jakob Jakobsen, Sønder Hede.V.E.S. overtog gården d. 27.-12.- 1955 fra Mads Nielsen.Matr. nr. 5 m.fl. Ejendomsskyld 1895, svinestald og kalvehus 1911, 1974. Jorden er bortforpagtet.ÅLBÆKVEJ 36, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560050.JOHANNES CHRISTIAN JENSEN, landmand, født d. 13.-6.-1926, søn af Andrea og Kresten Jensen, Ålbæk.J.J. har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1952 fra sin far, Kresten Jensen, Ålbæk.Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 59.500. Areal 3,9 ha. Der er forpagtet 13,8 ha. fra en nabogård.Stuehuset er opført 1916, kostald, svinestald og lade 1927 og hønsehus 1935. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 10 kvier og 12 fedetyre, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor samt nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.



-387-ÅLBÆKVEJ 38, "SØNDERGÅRD", ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07- 560080.KRESTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1914, søn af Maren og Niels Nielsen, Ålbæk, gift med Dagny Lisbeth Nørby Thomassen, født d. 29.-5.-1920, datter af Maren og Anders Thomassen.K.N. overtog gården d. 1.-4.-1941 fra sin far, Niels Nielsen, Lihme.Gården har været i slægtens eje siden omkr. 1700.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 235.000. Areal 27,4 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha.Stuehuset er opført 1873, kostald 1906 og tilbygget 1960, lade opført 1888, østerhus og maskinhus ca. 100 år gammel og maskinhus opført 1968. Gården drives udelukkende med planteavl, bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, siloer til korn, portionstørreri og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. ÅLBÆKVEJ 39, "BREIDABLIK", ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07- 560075.KNUD HANSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1932, søn af Alma og Johannes Hansen, Ålbæk.K.H. har været på St. Restrup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin far, Johannes Hansen, Lihme. Gården er opført i 1927.Matr. nr. 4g. ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 133.100. Areal 11,8 ha.Stuehuset er opført 1927, udhusene nedbrændte i 1953 og blev genopført med lade, kostald og svinestald, maskinhus opført 1930 og 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor, silo til korn, silo til ensilage og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til høst.ÅLBÆKVEJ 46, "ÅLBÆK PRÆSTEGÅRD", ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07-560040.VIGGO CHRISTENSEN, forpagter, født d. 10.-6.-1920, søn af Karen Marie og Mads "Mark" Christensen, Vadum, gift med Singly Kal- lestrup, født d. 13.-10.-1929, datter af Laura og Niels Dalgård Kallestrup, Tostrup.V.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog forpagtningen d. 1.-4.-1951 fra Kresten Smedemark, Lihme. Fra 1.-3.-1988 demark og Bente Martinussen. er Ålbæk Præstegård forpagtet af Mogens Sme-Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld ca. 330.000. Areal 23,5 ha.



-388-Stuehuset er over 100 år gammelt, kostald og svinestald opført 1935, lade 1901 og maskinhus 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 14 årskøer, 8 kalvekvier, 7 ung- og småkvier og 11 fedetyre, alle af racen RDM. Der opfedes 50 slagtesvin af gangen. Planteavlen består af ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, silo og magasin til korn, korntørringsanlæg og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.ÅLBÆKVEJ 50, ÅLBÆK, 7861 BALLING, tlf. 07-560417.JENS PETER HØRBY, landmand, født d. 27.-3.-1933, søn af Helga og Karl Hørby, Rødding, gift med Gerda Irene Andersen, født d. 21.-10.-1945, datter af Anna og Valdemar Andersen, Hvidbjerg. G.I.H. er tekstilarbejder.J.P.H. overtog gården d. 15.-3.- 1983 fra grev Henrik Moltke, Hørsholm.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 286.800. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 4 ha.. Der er ca. 8 ha. strandeng.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985, kostald ombygget til grise 1979, desuden er der svinehus, gi. kostald, garage, hestestald, hønsehus, lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion bestående af 15 årssøer, slagtesvinene opfedes på gården. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn, korntørringsanlæg og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. ÅLBÆKVEJ 54, LIHME, 7861 BALLING, tlf. 07-560156.MARINUS HALBORG-MADSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1931, søn af Anna og Kresten Madsen, 0. Lyby, gift med Helga Christensen, født d. 23.-6.-1934, datter af Dorthea og Poul Christensen, Breum.M.H.M. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole, han har i 25 år været i bestyrelsen for Skive og omegnens Kaninavlerforening. Han overtog gården d.14.-5.-1956 fra Anton Pedersen, Skive.Matr. nr. 12m m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 98.700. Areal 8,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført 1932, kostald og lade 1932 og tilbygget svinestald 1959, kaninhuse opført 1971, maskinhus 1976 og hønsehus 1957. Gården drives som alsidigt landbrug, bestående af 8 årskøer, 3 kalvekvier, 2 ung- og småkvier samt 12 fedetyre, alle af racen SDM. Der er 10 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Desuden er der 75 kaniner af racerne Hvidland, Angora og Lille tysk Vædder samt 5 får. Der findes 2 traktorer, magasin til kraftfoder og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der bruges maskinstation til gårdens drift.
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